
UNGVÁRY KRISZTIÁN

A BELÜGY ÉS A VÁLSÁGJELENSÉGEK

BEVEZETŐ

A titkosszolgálatok irányítóinak összefoglaló jelentései és munkabeszámolói
a legfelső politikai vezetés fontos olvasmányai közé tartoznak világszerte. Kü-
lönösen így van ez a diktatúrákban, amelyek hatalmuk egyik legfontosabb
támaszaként és biztosítékaként tekintenek a titkosszolgálatokra. A Kádár-
rendszer Belügyminisztériuma (BM) többfajta jelentést is adott a politikai ve-
zetésnek. A fontosabb ügyekről eseti feljegyzések készültek. A Napi Opera-
tív Információs Jelentés (NOIJ) csak a különböző forrásokból származó
„tények” özönét zúdította olvasójára, az éves beszámolók és munkatervek
(különösen az utóbbiak) helyzetértékelést és elemzést is tartalmaztak. Fel-
adatuk – az ezeket kiegészítő, „házon belüli” hangulatról tudósító iratokkal
együtt – az volt, hogy a vezetés stratégiájának kialakításához segítséget nyújt-
sanak. Forrásértékük felbecsülhetetlen, mivel készítőiknek a hiteles tájékoz-
tatáshoz minden lehetséges eszköz a rendelkezésükre állt. 

A rendszerváltás óta számos legenda kapott lábra arról, hogy az 1988 és
1990 közötti átalakulási folyamat nem ellenzék és állampárt tárgyalásos alku-
jának és nem is az MSZMP önmagát átformáló reformmozgalmának ered-
ménye, hanem valójában volt kommunista potentátok és a titkosszolgálatok
machinációin alapul. Bár a „rózsadombi paktum”1 és a hasonló legendák a
fantázia szüleményei, mégsem érdektelen az a kérdés, mikor ismerte fel a ma-
gyar állambiztonsági szervezet, hogy a politikai átalakítás elkerülhetetlen, mi-
lyen utasításokat kapott ennek kapcsán a Magyar Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) vezetésétől, és hogyan kívánta befolyásolni a demokratikus átala-
kulás folyamatát. Az sem érdektelen, hogy képviselt-e egyáltalán az állam-
biztonság valamilyen önálló nézetet az átalakításról, és ha igen, hogyan, il-
letve milyen eredménnyel kísérelte
meg érvényesíteni.

A magyar állambiztonsági szervezet
a Belügyminisztérium III. Főcsoport-
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1 A kérdésről lásd Ablonczy Balázs: Rózsa-

dombi faktum. komment.hu. 2009. febru-

ár 25. http://www.komment.hu. 
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főnökségeként működött. Mindenkori vezetője egyben a belügyminiszter el-
ső helyettese volt. A III. Főcsoportfőnökség öt csoportfőnökségre tagolódott,
a III/I. a hírszerzés, a III/II. a kémelhárítás, a III/III. a belső elhárítás, a
III/IV. a katonai elhárítás, a III/V. az operatív munka technikai feladataival
foglalkozott. Emellett a Főcsoportfőnökség közvetlen alárendeltségében öt
önálló osztály és egy vizsgálati osztály is működött. Minden megyei állam-
biztonsági kirendeltségen működtek III/II. és III/III. osztályok, illetve bizo-
nyos megyékben III/I. alosztályok is.2 A Főcsoportfőnökségre, valamint az
egyes csoportfőnökségekre vezényelt egy-egy szovjet összekötő tiszt csupán
tájékoztatókat kapott a csoportfőnökségek munkájáról. Nincs semmilyen adat
arra, hogy megpróbálták volna befolyásolni a magyar állambiztonság műkö-
dését (ez egyébként sem az ő feladatuk lett volna). 

A következőkben a Főcsoportfőnökség és részben az egyes csoportfőnöksé-
gek jelentéseire támaszkodom. Ezek a jelentések elvileg az MSZMP Politikai
Bizottsága (PB) koncepciójának megvalósításáról szóltak, úgy, hogy a Főcso-
portfőnökség nagy vonalakban, míg az egyes csoportfőnökségek már az egyes
operatív ügyek részleteiig bezárólag tárgyalták a megoldandó kérdéseket.
A pártutasítások pontos követése az állambiztonság magától értetődő feladata
volt, a helyes „vonal” felismeréséről és betartásáról a különböző párthatároza -
tok mellett a BM-ben is jelen lévő pártszervezetek is gondoskodtak (minden
BM osztályon külön pártszervezet működött). 1987-től azonban a PB nem,
vagy csak alig adott iránymutatásokat, a politikai helyzet viszont teljesen meg-
változott. Ebből adódóan különleges jelentősége van annak, hogy az így kelet-
kezett „légüres” térben hogyan használta ki mozgásterét az állambiztonság.

Révész Béla és mások úttörő munkáinak köszönhetően ma már sokat
tudunk a BM politikai átmenetben játszott szerepéről, illetve a III/III. ön-
maga átalakításával kapcsolatos koncepcióiról.3 Révész Bélának köszönhető
a Dunagate ügy feldolgozása is.4 A közelmúltban Müller Rolf és Takács
Tibor a BM állambiztonsági szerveinek legfontosabb 1989-es beszámolóit is

kiadta.5 Az éves munkatervek máig
pub likálatlanok, koncepcionális követ-
keztetéseket viszont inkább ezekből
lehet levonni. A BM önértékelését és a
válságjelenségre adott válaszokat elem-
 ző írás még nem született (leszámítva
az előbb említett forrásközléshez fű-
zött bevezetőt). Tanulmányomban er-
re teszek kísérletet. Először – távolra
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2 Az állambiztonsági szervek intézmény-

történeti összefoglalására lásd Cseh (1999)

73–90. 

3 Révész (2000), (2003a,b); Bodzabán–Sza -

lay (1994); Varga (2007).

4 A Dunagate ügyről lásd Révész (2004–

2005).

5 Müller–Takács (2010).
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fókuszálva – az 1979 és 1987 közötti értékeléseket mutatom be, aztán a rend-
szerváltás éveinek munkaterveit elemzem. Végül az állampárt koncepcióit és –
ezzel összefüggésben – a BM-nek a megváltozott ellenségképhez illeszkedő
taktikáját ismertetem.

A III. Főcsoportfőnökség és az átmenet viszonya számos kérdést vet fel.
Egyik első az állambiztonsági szolgálatok vezetőinek magatartása. A vezetők –
csakúgy, mint azok, akiknek az utasításait teljesítették – a sztálinista diktatú-
rában szocializálódtak. Harangozó Szilveszter III. főcsoportfőnök és Horváth
József III/III. csoportfőnök karrierje egyaránt az ötvenes években indult. Ha-
rangozó Péter Gábor titkárságvezetője (is) volt, ezt követően, 1956 előtt, a
zenei élet „elhajlóit” üldözte – ma már nehéz megérteni, hogy például a Csár-
dáskirálynőt miért értékelte jobboldali, reakciós darabnak. Mindketten részt
vettek az 1956 utáni megtorlásokban, Harangozónak kulcsszerepe volt.6

Horváth 1956 előtt ÁVH-karhatalmista volt, 1956 után három évig kor-
mányőrként szolgált, később a radikális ellenzék és a „szélsőbaloldali párt-
tagok” elhárításában, valamint az ifjúságvédelem területén tevékenykedett.7

Nemcsak nekik, számos társuknak is számításba kellett venniük, hogy egy
esetleges politikai fordulat esetén akár bíróság elé is állíthatják őket. Bár
1989-ben az állambiztonság felső vezetői közül Harangozó Szilveszter fő-
csoportfőnök, Bogye János III/I. csoportfőnök és még hat személy nyugdíj-
ba vonult, illetve más beosztásba került, az állambiztonság magatartásában ez
nem jelentett változást. A folyamatosan fellazuló, felbomló MSZMP-vel
szemben az állambiztonság monolit egységet alkotott. Nem voltak széthúzó
vezetők, nem voltak reformkörök – pedig pártszervezetek minden belügyi
szervezetben működtek. Amíg az MSZMP középvezetői és a KB osztályve-
zetői között a nyolcvanas évek második felében megfigyelhető egyfajta tech-
nokrata hatalomátvétel, az állambiztonsági vezetésnél ilyesmiről szó sincs.
A BM már az 1968-as új gazdasági mechanizmus előtt is értetlenül állt, és
annak bukása után tevőlegesen részt vett a különféle konstruált ügyek gyár-
tásában. Épp ezért nem lett volna meglepő, ha határozott politikai utasítás
esetén ugyanolyan keményen lép fel, mint korábban, sőt az sem volt elkép-
zelhetetlen, hogy egyes vezetői kétség-
beesésükben irracionális lépéseket tesz -
nek. Hiszen Grósz Károly, az MSZMP
utolsó főtitkára is attól tartott, hogy
rendszerváltás esetén „néhány embert
fel fognak akasztani”.8

15

6 Harangozó és Horváth életrajzához lásd

Ungváry–Tabajdi (2008) 116–117., 228–

232.

7 Horváthról lásd még saját memoárját:

Horváth (1991).

8 Bodzabán–Szalay (1994) 133.
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A puhuló diktatúrában ugyan egyre kevesebb nyílt politikai megtorlás for-
dult elő, ám az ötvenes évek üldözéseinek emléke a lakosságban 1989-ben is
élt. Semmi nem utalt arra, hogy politikai akarat esetén nem volna lehetséges
ugyanazoknak az eszközöknek az alkalmazása, mint néhány évtizeddel ko-
rábban, annál is inkább, mert a rákosista hatalmi elit jelentős része a Kádár-
korszakra is átmentődött, a Kádár- és a Rákosi-rendszer politikai üldözöttei
ezért a rendszerváltás időszakában sem számítottak semmi jóra. Ehhez képest

a rendszerváltás eseményei nem tűn-
nek logikusnak. Az átmenet teljesen
békésen, sőt „zökkenőmentesen” zaj-
lott le. Semmi jele nem volt, hogy az
állambiztonság az MSZMP politikájá-
nak bármilyen elemével szembeszegült
volna, annak ellenére sem, hogy az
események előrehaladtával egyre ke-
vésbé volt kiszámítható és befolyásol-
ható a végkifejlet. Teljesen új politikai
és gazdasági körülmények alakultak ki,
és haszonélvezőjük egyértelműen nem
az állambiztonság lett – még akkor
sem, ha egyes vezető beosztású tagjai
még hosszú ideig, illetve mind a mai
napig állásban maradhattak. A belső
elhárítás tagjai ismereteink szerint ki-
vétel nélkül el tudtak helyezkedni az
újonnan alakult őrző-védő cégeknél,
néhányan a nemzetbiztonsági szolgá-
latoknál, többen pedig máig váltogat-
ják a privát szféra és a titkosszolgálat
közti posztokat.9

Meglepő, hogy az állambiztonság
vezetőinek jelentéseiben indulatnak
alig van nyoma, szemben az ötvenes
vagy a hatvanas évek gyakorlatával. Ez
annál is inkább méltó a figyelemre,
mivel ezek a vezetők is ugyanakkor
szocializálódtak. Lehet, hogy az állam-
biztonság képviselői valójában semmi-
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9 Tekintettel arra, hogy a titkosszolgála -

tok tagjainak névsora nem nyilvános adat,

csak sejtéseink lehetnek a volt III/III-as

dolgozók mai titkosszolgálati alkalmazá-

sáról. A rendelkezésre álló adatok így is

sokatmondóak. 2008-as adatok szerint a

katolikus püspököket beszervező Péter-

Bartha Gábor a parlament Nemzetbiz-

tonsági Bizottságának titkára, a cioniz-

mus ellen küzdő Szekeres Ferenc a

moszkvai követség belügyi attaséja, az

ÁVH-s Vajda Péter a Nemzetbiztonsági

Hivatal szóvivője, az ifjúsági elhárítástól

Kazinczy Gusztáv, a kulturális elhárítás-

tól Markotán Gyula az NBH alkalma-

zottja. Kékesdi L. Gyula biztonsági cé-

gek és az NBH különböző beosztásait

cserélgeti, a III/III-4-b alosztály (kultu-

rális elhárítás) volt beosztottja, Horváth

József (a volt csoportfőnöknek csak név-

rokona) az UD Zrt. után 2010-ben a

Katonai Biztonsági Hivatal igazgató-

helyettese lett. A kontinuitás néhány

példájára lásd Ungváry Krisztián: Volt

belügyesek és az iratnyilvánosság. Pa pír -

dandár. Heti Világgazdaság, 2007. március

3. 20–22. A magán-titkosszolgálatokról

egyetlen ismeretterjesztő jellegű munka

született. Varga Bálint: Magándetektívek.

Budapest, 2005, Agave.
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ben sem hittek, csak saját egzisztenciájukban, és azt hajlandók lettek volna
bármilyen rendszer szolgálatába állítani? Ha viszont így van, az alapvetően
kérdőjelezi meg a kommunista dikta-
túra ideológiai agymosásának hatásfo-
kát.

Az indulatmentesség és a legutolsó
pillanatokig képviselt lojalitás – azaz
minden politikai megrendelés érze-
lemmentes kiszolgálása – a szervezet
professzionalizmusa mellett szólna.
Látszólag ezt támasztja alá az is, hogy
a szervezet munkatársainak igen jelen-
tős részét átvették a nemzetbiztonsági
szolgálatok. A professzionalizmus azon-
 ban számos ponton megkérdőjelező-
dik. Maguk az érintettek ismerték el,
hogy tevékenységük jelentős része fe-
lesleges üresjárat volt. Esettanulmá-
nyok igazolják, hogy az állambiztonság
által bevetett eszközök gyakran nem
voltak arányosak az elérendő célokkal.
Az állományt 1990 után zökkenőmen-
tesen foglalkoztatták tovább, és rész-
ben ezzel függ össze, hogy a nemzet-
biztonsági szolgálatok mind a mai
napig nem dolgozták fel saját korábbi
működésüket. Kívülállóként azt sem
tudhatjuk, hogy „házon belül” történt-
e egyáltalán valamilyen szembenézés a
korábbi hibás gyakorlattal.

Utólag úgy tűnhet, mintha az ál-
lambiztonság vezetése biztos lett volna
a dolgában. A pártállami múlt kapcsán
kialakult botrányok, az információs kár-
 pótlás kései és töredékes végrehajtása,10

az ügynökügyekkel kapcsolatos, hazug-
ságok özönét tartalmazó jogszabályok11

és bírósági ítéletek12 alapján a felületes

17

10 A kérdésről lásd a Kenedi-bizottság je-

lentését: A Szakértői Bizottság jelentése,

2007–2008. http://www.kim.gov.hu/misc/

letoltheto/jelentes_1.pdf

11 Csak egy példa: a 2003. évi III. törvény

szerint csak az tekinthető hálózati sze-

mélynek, akiről a levéltár saját kezűleg

aláírt beszervezési nyilatkozatot, illetve

saját kezűleg aláírt, anyagi juttatásról

szóló okmányt őriz. A hatályos rendel-

kezések azonban nem tették kötelezővé

a saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, és

csak a legritkább esetben fordult elő

anyagi juttatás folyósítása. Ráadásul

minden ilyen iratot a jelentésektől kü-

lön, a „B” dossziéban helyeztek el, ame-

lyeket viszont majdnem teljes körűen

megsemmisítettek (kb. 110 ezer darab-

ból 10 ezer maradt meg, de annak is csak

mintegy fele került a levéltárba).

12 M. János politikus, K. Katalin média-

igazgató és K. György volt olimpikon

egyaránt pert indított azok ellen, akik az

őket érintő állambiztonsági dokumentu-

mokat nyilvánosságra hozták. M. János -

ról ugyan megállapította a bíróság, hogy

fedőnéven jelentéseket adott, és hogy az

ezzel kapcsolatos levéltári dokumentu-

mok valósak, de ezeket a tényeket nem

tartotta elégségesnek ahhoz, hogy az

ügyet feltáró dr. Kende Pétert felmentse

a rágalmazás vádja alól. K. Katalin ügyé-

ben a bíróság annak ellenére elítélte a

róla szóló iratokat publikáló Népszavát,

hogy mind hatos kartonját, mind a BM
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szemlélő mindenben az állambiztonság
manipulációit vélheti felfedezni. Ta-
nulmányomban e beállítás cáfolására is
kísérletet teszek.

MUNKATERVEK ÉS 
BESZÁMOLÓK A 
POLITIKAI VÁLTOZÁSOK 
TÜKRÉBEN

A hetvenes években a szocialista rend-
szer válságjelenségei még rejtve voltak.
A III. Főcsoportfőnökség 1977. évi
munkatervének optimizmusa utólag
megmosolyogtató: „Az 1976. évi ál-
lambiztonsági tapasztalatok alapján

megalapozottak azok a feltételezések, hogy a nemzetközi méretekben folyó
osztályharcban ez évben is tovább fokozódik a szocialista tábor, a haladó erők
előretörése, a kapitalizmus ellentmondásainak nem csökkenő tendenciája,
amely az imperializmus szélsőséges köreit erőteljesebb aktivitásra, agresszi-
vitásra, másrészt a konspiráltabb és kedvezőbb alkalomra váró illegális tevé-
kenységre készteti.”13 Ugyan ez a szemlélet fedezhető fel egy évvel később is:
1978-ban a BM illetékesei ismét a kapitalizmus egyre jobban mélyülő válsá-
gát prognosztizálták.

1979 végén azonban megváltozott a helyzet. A Szovjetunió 1979 decem-
berében lerohanta Afganisztánt. Jimmy Carter, az USA elnöke 1980. január
elején új doktrínát hirdetett meg, amely szerint a Perzsa-öböl térségében
minden, a status quo megváltoztatására irányuló szándékot az USA elleni
támadásnak tekint. Emellett az USA megkezdte az SS–20 rakéták európai te-
lepítését. Mindezt a BM így interpretálta: „A nemzetközi helyzetben felerő-
södtek a negatív tendenciák, élesebbé vált a nemzetközi osztályharc. A legre-
akciósabb imperialista körök amerikai irányítással a fegyverkezési verseny új
szakaszát indították el. Állami politika szintjére emelve, az eddiginél erőtel-

jesebb szovjetellenes és antikommunis-
ta tevékenységet bontakoztattak ki.”14

A szovjet–amerikai kap csolatok romlá-
sa ráadásul együtt járt a lengyel Szoli-
daritás-mozgalom megerősödésével.

18

számítógépes hálózati nyilvántartását,

mind konspirált lakásra vitelének enge-

délyezését levéltári dokumentumok tá-

masztják alá. K. György volt olimpikon

esetében szintén rendelkezésre állt a há-

lózati azonosításra alkalmas irat, vala-

mint egyéb dokumentumok is, a bíróság

azonban ezeket is az előzőekhez hason-

lóan ítélte meg. Ki kell emelnünk, hogy

a védelem minden esetben felvonultatott

történész szakértőket (a vád nem), akik

egyértelműen azon a véleményen voltak,

hogy a felperesek beszervezése megtör-

tént. A bíróság a szakvéleményeket nem

vette figyelembe.
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13 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltára (ÁBTL) 1.11.1 7. d. 1977. évi

mun katerv, 2. 

14 Uo. 1980. évi beszámoló, 3.
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A szük ségállapot 1981. december 13-i kihirdetése nyilvánvalóvá tette, hogy a
szovjet blokk – 1968 után – újabb válság elé néz. 

Az állambiztonságiak először 1979-ben, a Bibó István-emlékkönyv sza-
mizdat kiadása kapcsán tapasztalták, hogy az ellenzéki csoportok korábbi
megosztottsága csökkenőfélben van. Az emlékkönyvben ugyanis egyaránt
publikáltak a népi és az urbánus tábor tagjai. A hatalom számára a legna-
gyobb kihívást ezek a közös akciók je-
lentették. A két tábor egyre több alka-
lommal fogott össze a nyolcvanas évek
ellenzéki megmozdulásaiban is, például
az erdélyi és felvidéki magyarok elnyo-
mása elleni tiltakozásokban, a környe-
zetvédő mozgalmakban (bős–nagyma-
rosi vízi erőmű). 

Az 1980. évi összefoglaló jelentés is
a helyzet további romlásával számolt:
„[…] a tőkés államok több, a nemzet-
közi enyhülés ellen ható, a szovjetel-
lenesség nemzetközi méretű szításának
fokozását célzó akciót – az olimpia
bojkottját,15 a gazdasági embargó és
diszkrimináció erősítését, az afganisz-
táni események és a lengyel belpoliti-
kai helyzet16 kapcsán rágalomhadjárat
indítását, a Madridi Értekezlet17 ilyen
célú felhasználását – hajtottak végre.
Konkrét intézkedéseket tettek a fegy-
verkezési hajsza növelésére. […] Az el-
lenséges különleges szolgálatok célki-
tűzéseinek megvalósítását szerveink
többnyire sikeresen megakadályozták,
korlátozták, bizonyos eredményeket
azonban sikerült elérniük. […] [A na-
cionalista erők és a nyugati fellazító
központok] egységesen törekedtek a
hazánk és Románia, illetve Cseh szlo -
vákia között a történelemszemlélet-
ben,18 a kulturális és nemzetiségi poli-

19

15 Az 1980-as olimpiát a Szovjetunió ren -

dezte Moszkvában. A rendezvényt 65 or-

szág bojkottálta (A NATO-tagok közül

Nagy-Britannia, Spanyolország, Bel -

gium, Dánia, Franciaország, Görög or -

szág, Olasz ország, Portugália), Svéd or -

szág viszont részt vett rajta.

16 Lengyelországban 1979-ben már rend-

kívül súlyos volt a gazdasági és politikai

válság. A pápa 1979-es, milliókat meg-

mozgató látogatása ráadásul nyilvánvaló-

vá tette a rendszer ellenzőinek tömeges

támogatottságát.

17 Madridban az Európai Biztonsági és

Együttműködési Értekezlet soros találko-

zóját tartották, amelyen az 1975-ös Hel-

sinki Záróokmányban lefektetett, kötele-

zettségvállalásokat tartalmazó egyezmény

ügyeit vitatták meg. Az állambiztonság

szempontjából az egyezmény „harmadik

kosara” (emberi jogok) jelentett különle-

ges problémát, mivel a szerződő felek

(köztük a szocialista országok, így Ma -

gyarország is) vállalták, hogy állampolgá-

raik utazásait és a véleménynyilvánítást

adminisztratív korlátokkal nem akadá-

lyozzák. Az egyezmény azonban a szocia -

lista berendezkedésű országokban a párt-

állam működtetésével össze egyeztet he  -

tetlen, így betarthatatlan volt.

18 Romániában ebben az időszakban szá-
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tika gyakorlatában19 lévő nézetkülönb-
ségek felnagyítására. Túlléptek a »jog-
fosztottság« hangoztatásán, 1980-ban
már »területrendezést« követeltek,20

ennek érdekében memorandumot szer-
 kesztettek és juttattak el a washing to ni
magyar nagykövetséghez. A romániai
történész világkongresszus megzavará-
sára sugallták Erdély ürügyén [a kisebb-
ségi kérdés megvitatását], az erdélyiek
»jogfosztottságának« bizo nyítására úgy-
nevezett Szabad Nemzetközi Bíróság
létrehozását kezdeményezték. Továbbá
szorgalmazták, hogy Erdély a Paleszti-
nai Felszabadítási Szervezethez hasonló
státussal felvételt nyerjen az ENSZ-
be. A Madridi Konferencia elé terjesz-
tés céljából Romániát elítélő kiáltvány-
tervezetet juttattak be az országba.”21

Utólag visszatekintve elég sajátos,
hogy a BM illetékesei ebben az időben
még feladatuknak tartották a Ceau -
şescu-vezetés jó hírének védelmét. Ma
már közismert, hogy Kádár ki nem áll-
hatta Ceauşescut, és tudjuk, hogy a tit-
kosszolgálatoknál sem rejtették véka
alá negatív véleményüket a román ál-
lapotokról. Ismert az is, hogy bár a ro-
mánok minden magas szintű katonai

és titkosszolgálati tanácskozáson jelen voltak – ahogy egy szemtanú fogalma-
zott: „jelenlétükkel palástolták a távolmaradásukat”22 –, a döntések a romá-
nokat megkerülve és kizárva születtek. A román különutasság a Varsói Szer-
ződés titkosszolgálati találkozóin is téma volt. A jelentésekben azonban a
rendszer lényegét érintő strukturális kritika nem volt lehetséges, mivel ebben
az esetben megkérdőjeleződött volna a „szocialista hazafiság” és a „proletár in-
ternacionalizmus” elve. A marxi ideológia szerint a szocializmus „építésével”
fokozódó osztálytudat csökkenti a nemzetiségi ellentéteket. Az ezzel ellentétes
valóságot csak a jelenségek elhallgatásával lehetett kezelni. 

20

mos, a „Horthy-fasizmust” gyalázó, illet-

ve Erdély történelmét meghamisító írás

jelent meg. A jelenség korabeli kritikáját

lásd Száraz György: Erdély múltjáról,

jelenidőben. Budapest, 1988, Magvető.

19 A Ceauşescu-rendszer 1968-ban meg-

szüntette a Székely Autonóm Területet,

és brutális eszközökkel kísérelte meg az

ország „homogenizálását”, azaz a nem-

zetiségek felszámolását. Ez a folyamat

oktatási intézmények bezárását, a magyar

nemzetiségű értelmiségiek kényszerát-

helyezését, erőszakos telepítési akciókat

és a magyar nyelv minden lehetséges

fórumon történő visszaszorítását jelen-

tette.

20 Ez nem igaz. A „Nyugat” semmilyen

módon nem támogatta a határok esetle-

ges megváltoztatását. A mérvadó magyar

emigráció pedig politikai megfontolá-

sokból is tartózkodott effajta ötletek fel-

vetésétől.

21 ÁBTL 1.11.1 6. d. 1980. évi munkaterv,

1–9.

22 Nagy László: Az MNVK 2. Csoportfő-

nökség együttműködése a VSZ-tagál-

lamok felderítő szolgálataival. Felderítő

Szemle, 2008. november, 100–101.
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Harangozó Szilveszter egy rendőr-főkapitányi értekezlet előtt így érté-
kelte a helyzetet: „Az 1980-as év – sajnos – elég sok, számukra megfelelő rossz-
indulatúan kihasználható alkalmat és konfliktushelyzetet produkált. A sok kö-
zül elég például megemlíteni a lengyel helyzetet, a terrorizmust és annak
»újmódi« amerikai értékelését.

Évről évre visszatérő megállapításunk – mely továbbra is érvényes –, hogy
a külső és belső ellenség egyeztetett tervek, azonos érvek és jelszavak, összehan-
golt taktika alapján támad.

Az elmúlt évben és napjainkban is ez a tevékenység folyamatosan tapasz-
talható.”23 A továbbiakban Harangozó a legveszélyesebbnek az ellenzék ré-
széről tapasztalható „népfrontos irány” kibontakozását, az „egységes belső el-
lenzék” és „egységes kelet-európai ellenzék” létrejöttét említette, és így
folytatta: „Meg kell mondani, hogy ez irányú elképzeléseik is elmozdultak az
1980-as évben az ábránd szintjéről. Látókörünkbe kerültek különböző nyu-
gati állampolgárok, akik évente utazgatnak főképpen Lengyelországba,
Csehszlovákiába, az MNK-ba, Romániába. Viszik-hozzák a híreket, tapasz-
talatokat a helyi mozgalmak között, koordinálnak, majd beszámolnak meg-
bízóiknak, akik újabb utasításokkal látják el őket. […] tudatos – kívülről
sugallt – elgondolás alapján szélesítik bázisukat, elsősorban értelmiségi kö-
 rök ben. Tapasztalható, hogy a fő személyek, vagy szoros kapcsolataik – ille-
gális tevékenységük mellett – több tudományos-kulturális-közoktatási intéz-
ményben jelen vannak.”24

„Egyebek” alatt Lengyelország kap  csán Harangozó a következőket em-
lítette: „A szocializmus pozícióit továbbra is közvetlen veszélyek fenyegetik.
A párt még mindig nem rendelkezik világos és egyértelmű akcióprogrammal.
[…] Az ország gazdasági helyzete katasztrofális. A tőkés országok felé fenn-
álló adósságállomány elérte a 26 milliárd dollárt. Lemaradások vannak a szo-
cialista országok irányában érvényes kötelezettségek teljesítésében is. A belső
piaci ellátás nagyon rossz. A lakosságnál igen nagy mennyiségű – árufedezet
nélküli – pénz halmozódott fel.”25

Az állambiztonság egyértelműen súlyos csapásként értékelte Ronald
Reagan elnökké választását 1980 vé-
gén. Az egyre erőteljesebb antikom-
munista kampány mellett azt is tapasz-
talták, hogy – főleg a lengyelországi
helyzet hatására – élénkült a jugoszláv
és a román biztonsági szervek tevé-
kenysége, elsősorban a katonai helyzet

21

23 Magyar Országos Levéltár (MOL) XIX-

B-1-x, 10-38/2/1981. Tájékoztató a bel-

ső ellenséges tevékenység egyes kérdé -

seiről, 1981. február 27.

24 Uo.

25 Uo.
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felderítésére. A szovjet és a magyar haderővel kapcsolatos információkat ezek
az országok kicserélték a NATO-országok hírszerző szerveinek budapesti
képviselőivel. A Főcsoportfőnökség éves jelentése szerint nemcsak a nemzet-
közi, hanem a belső helyzet is „fokozódott”: „Az ellenséges körök 1981-ben
olyan akciókat szerveztek, amelyekkel szándékosan a politika tűréshatárát fe-
szegették, felrúgták az évtizedek alatt kialakult politikai »játékszabályokat«,
sőt esetenként demonstratívan megszegték a törvényes rendelkezéseket.26 Ar-
ra törekedtek, hogy bizonyos kérdésekben – a hivatalos szerveket megelőzve –
politikai kezdeményező szerephez jussanak.”27

A szöveg mai olvasója arra gondolhat, hogy a „politikai kezdeményező
szerep” a hazai nyilvánosság előtti megjelenést is jelentheti. Erről valójában
ekkor még szó sem lehetett. Ellenzéki erők politikai programmal egyáltalán
nem szerepelhettek a médiában. Csak következtethetünk arra, hogy az ál-
lambiztonság minden civil kezdeményezést „illegálisnak” és egyúttal veszé-
lyesnek is gondolt. 

Az állambiztonság ebben az időszakban a népi és a demokratikus ellenzék
összefogásának megakadályozásában látta a legfontosabb elhárítandó felada-
tot. Harangozó 1981. február 27-i főkapitányi tájékoztatóján aggodalommal
jelentette: „főleg a Bibó-emlékkötet szerkesztésében meg tudták valósítani a
már évek óta sugalmazott és szorgalmazott »népfrontos« jelleget. […] Meg
kell azt is jegyezni, hogy Bibó kiválasztása és zászlóvá lényegítése részükről

egy nagy, igen rafinált ötlet volt. Élt
1948-ig – Hát ezt gondolom nem kell
külön magyarázni.”28 Harangozó szá-
mára ugyanis egyértelmű volt, hogy
Bibó a kívánságával (azt írják csak a sír-
jára: élt 1948-ig) mindannak a tagadá-
sát szerette volna kifejezni, ami a párt-
állami rendszer lényege volt. Más
kérdés – és ezt ha valaki pontosan tud-
hatta, akkor az épp Harangozó volt –,
hogy Bibó az 1945–48 közötti korszak-
kal kapcsolatban haláláig illúziókat táp-
lált, amennyiben azt feltételezte, hogy
Rákosi Mátyás és pártja partner lehet
bármilyen politikai kiegyezésben.29

22

26 Harangozó Szilveszter, a sorok szerzője

nyilván összekeveri a kor kultúrpolitiká-

ja elveinek megsértését a jogszabályok

megsértésével. Előbbi, a hírhedt „három

T” (tűrt, tiltott, támogatott) nem jogsza-

bályo kon, hanem csupán a hatalom ízlé-

sén alapult. Ebben az időszakban a de-

mokratikus ellenzék még semmilyen

törvényes rendelkezést nem mert nyíltan

megszegni.

27 ÁBTL 1.11.1 7. d. 1981. évi beszámoló,

10.

28 MOL XIX-B-1-x, 10-38/2/1981. Tájé-

koztató a belső ellenséges tevékenység

egyes kérdéseiről. 1981. február 27. 

29 A kérdéshez lásd Ungváry (2002).
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Harangozó rendkívüli módon aggódott a magyar helyzet „polo ni zá ló dása”
miatt. Szerinte az 1980-ban létrejött Szegényeket Támogató Alap (SZETA),
az Állástalan Diplomások Segélyező Bizottsága, a Munkaközvetítő Iroda, a
Politikai Repressziót Vizsgáló Bizottság és a Jogi Bizottság „csírájában ma-
gában rejti egy, a lengyelországi Társadalmi Önvédelmi Bizottsághoz ha-
sonló célokat követő szervezet létrehozásának lehetőségét […], úgy állítva be
az […] ellenzéki akciókban résztvevőket ért retorziókat, mintha azok ellen-
tétben állnának az Alkotmánnyal”.30 Ellentétben is álltak.

Az állambiztonság számára a „cionizmus” még a Kádár-rendszer utolsó
évtizedében is komoly veszélyforrásnak tűnt. Harangozó szerint „Főként a
kulturális területen elhelyezkedő egyes zsidó származású személyek körében
érezhető a származásból eredő összefogás erősítésére irányuló tendencia.
Konrád György a zsidó kultúra ápolásának szükségességéről írt könyvet.
Turán Róbert zsidó musical megírásával kívánja bemutatni a Szovjetunióban
élő zsidóság hátrányos helyzetét. Fehér Ferenc a hazához kötődésről így nyi-
latkozott: »mit mondjak a hazáról? Sárga csillagot rakott ránk, amikor gye-
rekek voltunk és vagy megölte a mieinket vagy legalábbis hideg érdeklődés-
sel nézte, hogy ölik őket.« Vezér Erzsébet elismeri a bizonyos mértékű
alkalmazkodás szükségességét: mert szükséges lenne politikailag valamit vál-
toztatni ezen a »rettenetesen rothadt rendszeren, és ezt néhány elszigetelt
zsidó nem tudja elvégezni«. A »jelenlegi antiszemitizmusért« felelősnek tart-
ják azokat a zsidókat is, akik a felszabadulás után elkötelezték magukat a
rendszer mellett. »Stréberek, vad kommunisták és ávósok lettek… Aki Moszk -
vából visszajött, mind zsidó volt, és belőlük lettek a vezetők, a hazai zsidó-
ságnak legalább 60%-a került undok pozícióba.« Kötelességüknek tartják
megváltoztatni a zsidókról így kialakult ellenszenves véleményt.

Az Országos Rabbiképző Intézetet például a zsidó nacionalista és cionis-
ta gondolkodású személyek gyűjtő és irányító központjává fejlesztették. Pl.
Scheiber Sándor főrabbi a zsidó ifjúság és értelmiség köréből szervezett cso-
portosulásban igyekszik a külföldi cionista körök propaganda és leplezett be-
folyásoló tevékenységét elősegíteni.
Ellenséges nacionalista véleményüket
vallási köntösbe rejtve terjesztik.”31

Érdemes néhány mondatban ele-
mezni is a jelentésben írottakat. A
III/III. csoportfőnökség cionizmusnak
értékelte a zsidó kultúrával való foglal-
kozás minden formáját. „Származásból

23

30 MOL XIX-B-1-x, 10-38/2/1981. Tájé-

koztató a belső ellenséges tevékenység

egyes kérdéseiről. 1981. február 27. 

31 MOL XIX-B-1-z, 10-79/4/1979, BM

III/III. csoportfőnökség. Jelentés a na-

 cionalista platform alapján folyó ellensé-

ges tevékenység tapasztalatairól.
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eredő összefogásból” vezettek le a magyarországi zsidóság traumáival kap-
csolatos minden irodalmi anyagot. A tabutémának számító zsidó-kommunis-
ta problematika puszta említése is cionizmusnak minősült. Harangozó para-
noiájában viszont volt rendszer. Ezt bizonyítja egy két évvel későbbi szövege
is: „A zsidó nacionalizmusra utaló információk alapján a tevékenység fő jel-
lemzője a zsidó szellem ápolása, az összetartozásra, az elszenvedett sérelmek
ébrentartására [sic!], a különállás erősítésére, s ebben a szellemben a zsidó
elit-ifjúság kinevelésére irányul.

Új tendenciaként jelentkezik egyes zsidó származású személyek aktivizá-
lódása a cigánykérdésben. Az ún. cigányszemináriumok a párt és a kormány
felelősségét igyekeznek túlhangsúlyozni a megoldatlan kérdésekben, a hazá-
hoz való viszonyban – elsősorban – a zsidó és cigány sorsközösséget elem-
zik.”32

Reagan elnöknek köszönhetően az 1982-es munkaterv helyzetmegítélé -
sében is pesszimizmus uralkodott. Az Egyesült Államok „ultrareakciós körei -
nek” hidegháborús politikáját minden addiginál veszélyesebbnek értékelték.
A munkatervben elsőnek említették meg egyes arab, a kínai és az állambiz-
tonság szempontjából eltérő megítélés alá eső jugoszláv és román hírszerző
szervek Magyarország ellen irányuló tevékenységét. Utóbbiak „lehetősége-
ikkel és eszközeikkel hozzájárulnak pártunk kül- és belpolitikájáról rosszindu-
latú – pl.: Romániában élő magyar nemzeti kisebbséggel kapcsolatos politi-
kánkkal összefüggésben – félrevezető adatok megjelentetéséhez. Mindkét
országban a hozzájuk beutazó állampolgáraink egy részét a biztonsági szer-
veik zaklatják, mozgásukban indokolatlanul akadályozzák, közöttük tanulmá-
nyozó és beszervező tevékenységet folytatnak.”33

A Romániával kapcsolatos megjegyzés figyelemre méltó, mivel ez az első
eset, hogy a magyar–román feszültségeket ilyen magas szintű állambiztonsá-
gi dokumentum is megemlíti. (Alsóbb szinten ez már évek óta téma volt.)
Ugyanebben az évben minősítették át Romániát: kémelhárítási szempontból
a nyugati országokkal egy csoportba sorolták, ami a román hírszerző szer-
vekkel szembeni fellépés komoly szigorodását jelentette. Minderről azonban
nyíltan továbbra sem eshetett szó, mivel ez ellentétes lett volna a szocializ-

musról hirdetett nézetekkel.
A belső ellenzék elleni harc értéke-

léséről ad képet az 1983-ban Szófiában
tartott belügyi értekezlet, amelyen a
„szorosan együttműködő szocialista
országok” vettek részt (tehát Románia,

24

32 MOL XIX-B-1-x, 10-38/2/1981. Tájé-

koztató a belső ellenséges tevékenység

egyes kérdéseiről. 1981. február 27. 

33 ÁBTL 1.11.1 6. d. 1982. évi munkaterv,

6–7.
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Albánia és Kína nem). Az értekezletről készített jelentés szerint a résztvevők
„egyetértettek azzal is, hogy legfontosabb, legveszélyesebb területnek a val-
lási, egyházi mezben jelentkező, valamint a nacionalista és a pacifista ellen-
séges tevékenységet tartjuk”.34 Ennek megfelelően Bulgária a törökbarát és a
macedón nacionalizmus veszélyét emelte ki, a csehszlovák fél a fűtött temp-
lomok és rockzenés misék által népszerűsített vallásosságra, a Charta ’77
mozgalom terjedésére és az 1968-as nosztalgiára panaszkodott, a mongol fél
képviseletében A. Zsamszramzsav vezérőrnagy a kínai mongolkutató köz-
pontok diverziós munkája mellett az illegális mongol „fekete lámák” (sic!)
tevékenységét ostorozta, Csjaszton brigádtábornok, a lengyel állambiztonsá-
gi szervek képviselője pedig azt fejtegette, hogy az imperialisták a leggyen-
gébb láncszemnek tűnő Len gyel országot tekintik a legfontosabb hadszíntér-
nek.

Földesi Jenő altábornagy, miniszterhelyettes előadásában érzékletes képet
festett a magyar belállapotokról: „A belső ellenséges csoportok tevékenysé-
gében az utóbbi időben jelentős jobbratolódás tapasztalható. Mindinkább
előtérbe került a konfrontációra való törekvés, a szocialista társadalom alap-
elveinek lejáratása, életképtelenségének hangoztatása. Az ellenséges ellenzék
bizonyos körei eljutottak a szocializmus tagadásáig, korlátlan szabadságjogo-
kat, az egypártrendszer felszámolását, lényegében a polgári demokrácia meg-
valósítását követelik.

A jobbratolódásra utal az a tény, hogy szinte valamennyi ellenséges cso-
portosulás tevékenységében előtérbe került a nacionalizmus, a nacionalista
uszítás. Abból a feltételezésből indulnak ki, hogy az ideológia alkalmas lehet
a legszélesebb tömegbefolyás elnyerésére. Azok is felvették eszköztárukba a
nacionalista uszítást, akiktől ez az ideológia távol áll, akik számára ez nyil-
vánvalóan csak taktikai célt szolgál. Pl. az ún. »radikális polgári ellenzék« is
felismerte, hogy a nacionalista propaganda hatékony eszköz lehet az ellensé-
ges erők összefogására, bázisuk növelésére. 

Mi magunk a nacionalizmus alapján szerveződött, illetve arra áthangoló-
dott hazai csoportokat tartjuk a társadalomra legveszélyesebbnek. Ezek főleg
a kulturális élet területén elhelyezkedve viszonylagosan kiterjedtebb lehető-
ségekkel rendelkeznek, tömegbázisuk létrehozását tervezik. Fő témájuk az
ún. »magyar sorskérdések« felvetése, elemzése, felszínen tartása. Az alacsony
népszaporulat, az öngyilkosságok számának, az alkoholizmusnak a növeke-
dése valóban nagy problémát jelente-
nek számunkra. Mindezekért azonban
a szocializmust teszik felelőssé, önké-

25

34 ÁBTL 1.11.1 90. d. A szófiai állambiz-

tonsági értekezlet jegyzőkönyve.
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nyesen elébe sorolják a szocializmus valódi, pillanatnyilag leginkább égető
problémáinak. Támadják a kormányt »anyaország«-funkciójának nem telje-
sítése miatt, valamint a magyarságtudat alacsony szintéjéért […]. A nemze-
tiségi problémák egyedüli értőjének tartják magukat. A realitástól elszakadva,
illetéktelenül – esetenként elvakultan – tesznek nyilatkozatokat, szerveznek
aláírásgyűjtő és más akciókat. […]

Az ellenséges tevékenység másik jelentős csomópontja hazánkban az ún.
»radikális polgári« csoportosulás. Tevékenysége – mint elnevezése is jelzi –
elsősorban a radikális polgári eszmékre épül. Szervezői fokozatosan eljutot-
tak a szocializmus teljes tagadásáig. Elsősorban taktikai meggondolásokból
nacionalista jellegű propagandát folytatnak, ilyen akciókat is szerveznek. Ma-
gukat a »magyar ellenzék« létrehozójának és irányítójának tartják […]. Ille-
gális irodalom (szamizdat) készítését és már-már nagyüzemi terjesztését
hozták létre. Rendkívül nagy reményeket fűztek a lengyel ellenforradalmi
szervezetek tevékenységéhez […]. Ez a csoportosulás az, amely a leg szé le -
sebbkörű, legaktívabb ellenséges nyugati kapcsolatokkal rendelkezik, rend-
szeres erkölcsi, anyagi támogatást, ösztönzést élvez.”35

1983 és 1987 között a munkatervek és az éves beszámolók a nemzetközi
helyzet folyamatos rosszabbodásáról tudósítottak. Afganisztánban a szovjet
megszállók patthelyzetbe kerültek. A szovjet légierő 1983-ban tévedésből le-
lőtt egy útvonalától hibás navigáció miatt jelentősen eltérő, titkos terület fö-
lé hatoló dél-koreai utasszállító repülőgépet (az esetnek 269 halálos áldozata
volt). Válaszul az USA nukleáris hadgyakorlatot indított, amelyről a KGB so-
káig azt vélte, hogy valójában preventív atomcsapást készít elő a Varsói Szer-
ződés ellen, és ennek kapcsán a szovjet vezetés is fontolóra vette a preventív
atomcsapás alkalmazását. A krízis ugyan néhány hét alatt elmúlt, de a hideg-
háborús fenyegetettség érzése megmaradt. A III. Főcsoportfőnökség ebben
a helyzetben azt a feladatot is kapta, hogy erősítenie kell a NATO-n belüli
ellentéteket – de igencsak kérdéses, vajon mennyiben tudta ezt végrehajtani.
A BM-en belül uralkodó hangulatra jellemző az 1987. évi munkaterv beve-
zetője: „Az elmúlt évben a nemzetközi helyzetben változatlanul a kedvezőt-
len tényezők voltak túlsúlyban. Az USA és a vezető NATO-hatalmak szélső-
séges erői további lépéseket tettek a fegyverkezési verseny világűrre való

kiterjesztésére, a titkosszolgálati tevé-
kenység megerősítésére, a szocialista
közösséggel szembeni hatékonyabb al-
kalmazására.”36

26

35 ÁBTL 1.11.1 90. d. Földesi Jenő előadá-

sa a szófiai állambiztonsági konferenci-

án, 1983. november 14–18. 8–10.

36 ÁBTL 1.11.1 6. d. 1987. évi munkaterv, 1.
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Korábban elképzelhetetlen lett volna olyasféle kritikus hang, amilyet Tú-
rós András37 miskolci rendőrfőkapitány ütött meg egy 1986-os értekezleten:
„A megye állambiztonsági operatív helyzetét igen-igen kedvezőtlenül befo-
lyásolja, hogy Borsod megyében – idézőjelbe teszem – gazdasági válság van.
Ha nem is klasszikus értelemben, de gazdasági válságról van szó, amelyet a
politikai gazdaságtanból [értsd: a marxista brosúrákban szereplő „rothadó ka-
pitalizmus elmélyülő válsága” kapcsán] tanultunk. Mindenki előtt közismert
a kohászati üzemek problémája. A kormány, hogy rendezze a magyar kohá-
szat sorsát, 7 milliárd forint tartozást engedett el azzal a feltétellel, hogy a két
nagy kohászati üzemünkben, a Lenin Kohászati Művekben és az Ózdi Ko-
hászati Üzemben struktúraváltásra és
visszafejlesztésre kerül sor. […] Ösz-
szességében a visszafejlesztés 4–5 ezer
embert érint. Az elbocsátás, az átkép-
zés, más területre való irányítás ko-
moly feszültségnövelő tényező.

Ez az átszervezés, a munkahelyek
beszüntetése az ellenforradalom évfor-
dulójára esik. Különösen rossz a han-
gulat az Ózdi Kohászati Üzemben,
ahol nagyfokú vezetőellenességet és
szélsőséges megnyilatkozásokat tapasz-
talunk. Egy hónapja Németh Ká roly38

főtitkárhelyettes elvtársnak írtak leve-
let, amelyet több példányban sokszoro-
sítottak és azt az üzemben néhány he-
lyen elhelyezték. A levél szélsőségesen
baloldali és demagóg megfogalmazás-
ban készült. Azt írták, hogy a Szovjet-
unió tudtával igazi forradalommal fe-
nyegetődznek, ha nem intézkednek, a
vezetőket elzavarják.”39

Azt, hogy a külső egyensúly felbo-
rulásával belül is kicsúszhat a talaj az
állambiztonság alól, Récsey Róbert40

vezérőrnagy, a BRFK vezetője mond-
ta ki 1987 nyarán: „A főváros várható
operatív helyzetének alakulásából adó-

27

37 Túrós András (1944– ) 1966-tól rendőr-

tiszt, 1982-től BAZ megyei rendőrfőkapi-

tány, 1989-ben belügyminiszter-helyettes

és az Országos Rendőr-főka pitányság

(ORFK) vezetője, 1990–96 között az

ORFK vezetőjének közbiztonsági he-

lyettese, majd a MÁV Zrt. biztonsági

igazgatója, a Magyar Polgárőr Szövetség

többszörösen újraválasztott elnöke.

38 Németh Károly (1922–2008) kommu-

nista politikus, 1954-től Csongrád me-

gyei első titkár, 1956-tól az MSZMP KB

póttagja, 1957-től rendes tagja, 1970–89

között a PB tagja, a kérdéses időszakban

az MSZMP-főtitkár, azaz Kádár János

helyettese.

39 MOL XIX-B-1-x, 10-38/6/1986. Főka-

pitányi értekezlet jegyzőkönyve, 1986.

október 17.

40 Récsey Róbert korábban a kormányőri

feladatokat ellátó III/III-A alosztályt ve-

zette, a rendszerváltás után a Köztársa-

sági Őrezred első parancsnoka volt. Je-

lenleg a Demján Sándor érdekeltségébe

tartozó Bank Biztonság Bizalom Zrt. el-

nöke, az Arcadom Építőipari Zrt. felü-

gyelő bizottsági tagja.
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dóan számolnunk kell a jövőben azzal, hogy: […] a demokratizálás folyama-
tában a társadalmi nyíltság kiszélesedése következtében egyre több olyan
cikk, tanulmány, értékelés, vélemény kerül közlésre, amelyek valós ideoló -
giai-társadalmi és gazdasági problémákat fogalmaznak meg. Emellett várható
a hibák felnagyítása, a realitástól való elszakadás, gondjaink egyoldalú felve-
tése. Bizonyos, hogy az imperialista propaganda ezekre rájátszva, a köznyu-
galmat megzavarva a bizalmatlanság, a bizonytalanság légkörét szándékozik
erősíteni. A demokratizmus további kibontakozása lehetőséget nyújt a leg-
különbözőbb klubok, egyesületek, körök, társaságok, egyesülések stb. létre-
jöttére. Ezek megítélése jelenleg nem egységes, eltérő szemlélet és gyakorlat
alapján történik. Ezáltal fennáll a veszélye, hogy az ellenséges személyek
tevékenységükhöz a legalitást majd ezúton biztosítják.”41 Értékelése figye-
lemre méltó, mert Récsey láthatóan felismerte: a többpárti struktúrák nyílt
megjelenése csak idő kérdése, a BM-nek nem lehet feladata többé ennek
megakadályozása.

A BOMLÁS – AZ UTOLSÓ ÉVEK MUNKATERVEI

Az MSZMP XIII. kongresszusa után, 1985. július 31-én írt Harangozó-féle
helyzetértékelés szerint az ellenséges titkosszolgálatok az „ellenzék álarcá-
ban” lépnek fel a Magyar Népköztársaság belső rendje ellen. Az irat az
1986–90 közötti állambiztonsági feladatok közé sorolta a „reformközgazdá-
szok”42 és a „környezetvédők”43 elleni fellépést is.44 Harangozó a nemzet-
közi környezetet 1988-ban még így értékelte: „Az imperialista célok nem
változtak. A nemzetközi helyzet általános jellemzője, hogy a leszerelésért, a
békéért folytatott harc, a szocialista országok részéről az egyenrangú állami,

politikai, gazdasági, kulturális és ál-
lampolgári kapcsolatok fejlesztésére
irányuló törekvések együtt vannak je-
len a szélsőséges, előítéletekkel terhelt
imperialista, antikommunista konzer-
vatív erők támadásaival, a Szovjetunió
és szövetségesei kezdeményezésével, a
szembenállás csökkentésére irányuló
törekvéseivel. […] A nemzetközi osz-
tályharc tartalmát és módszereit te-
kintve még összetettebbé és bonyolul-
tabbá vált.

28

41 ÁBTL 1.11.1 45. d. 7. BRFK Intézkedé-

si Terv az MSZMP KB 1987. július 2-i

állásfoglalás[ában] […] meghatározott

feladataink végrehajtására.

42 Az ekkor még MSZMP-tag Bokros La -

jos ról, Lengyel Lászlóról és társaikról

van szó.

43 Elsősorban a Bős–Nagymaros térségé-

ben tervezett vízi erőmű ellenzőiről

(Duna-kör) van szó.

44 ÁBTL 1.11.1 23. d. 1985, miniszterhe-

lyettesi értekezletek, 410–412.
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A szocializmus megújulásának szükségszerű, nagy történelmi szakasza45

kezdődött el. Ennek részeként a Szovjetunió külpolitikai tevékenysége is mi-
nőségileg megváltozott. A szovjet–amerikai kapcsolatokban gyakorlattá vált
a legmagasabb szintű párbeszéd. A nemzetközi helyzetben, bár gyökeres for-
dulat még nem következett be, de bizonyos pozitív folyamatok megkezdőd-
tek. A világhelyzet kedvező irányba mozdult el.

� Az enyhülési tendenciák erősödésével, annak hátterében változatlanul
erőteljes titkosszolgálati és más károkozó tevékenység húzódik meg. Rom-
lanak az információszerző munka külső feltételei, az ellenséges elhárító
szervek munkájának eredményeképpen fokozódik a tőkés országokban a
szocialista országok elleni kémhisztéria.46

� […]
� Hazánkban a társadalmi, politikai közérzet – a korábbihoz képest – je-
lentősen romlott, a népgazdaság súlyos gondokkal küszködik. A szélsősé-
ges csoportok a társadalmi feszültségeket felhasználva, erre építve, okait
sajátosan kommentálva törekednek bázisuk szélesítésére, a hazai és a nem-
zetközi közvélemény orientálására.
Mozgásterüket bővítik a nyílt fellépések, amelyek az utcai demonstráció-
kon kívül legális tanácsokozásokon is megvalósultak. 
Rendkívül kedvezőtlen jelenség, hogy kiszélesedett befolyási körük a fő-
iskolai, egyetemi ifjúság körében. Ezek egyes rétegei megkérdőjelezik a
szocializmus életképességét, »bizalmatlansági nyilatkozat« és egyéb meg-
nyilvánulások útján érzékeltetik szembenállásukat.
A belső ellenséges erők tevékenységének orientálásában, irányításában to-

vábbra is jelentős szerepet játszanak a különféle imperialista ideológiai di-
verziós központok és intézmények, emigráns szervezetek. Eszköztáruk lé-
nyegében nem változott, az elmúlt évek során kiépített együttműködési
csatornáik ma már olajozottan működ-
nek.

[…] Belső elhárítás: A politikai
döntések, fellépések eredményességé-
nek elősegítése érdekében az ellenzé-
ki-ellenséges csoportok felderített
akcióiról, tevékenységéről, terveiről –
az információk ellenőrzöttségének
biztosítását követően – haladéktalanul
tájékoztatjuk az illetékes párt- és álla-
mi szerveket. […] Esetleges tömeges,

29

45 Harangozó ezzel nyilvánvalóan Mihail

Szergejevics Gorbacsov pártfőtitkár 1985-

ben meghirdetett, a peresztrojka (átalakí-

tás) és a glasznoszty (nyíltság) szavakkal

jellemzett új politikájára gondolt.

46 Erős túlzás. Harangozó összekeverte a

nyugati országok aktív és sikeres kémel-

hárítását a „kémhisztériával”, amelyből a

Nyugatra látogató magyar állampolgá -

rok semmit sem tapasztalhattak.
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nyílt fellépés esetén – tüntetés, felvonulás, koszorúzás, stb. – a szükséges mér-
tékben adminisztratív intézkedéseket foganatosítunk.”47

Harangozó értékelését két ponton mindenképp kommentálni szükséges.
Az említett „különféle imperialista ideológiai diverziós központok” alatt a
nyugati egyetemek keletkutató intézeteit és tanszékeit, a Deutscher Aka -
demischer Austausch Dienstet (DAAD – Német Akadémiai Csereszolgálat),
valamint más, nyugati ösztöndíjakat adó intézeteket értette. Ezek csak Ha-
rangozó fantáziájában voltak titkosszolgálati szervezetek. Az igaz, hogy a
NATO-országok felismerték a „fellazítás” hatékonyságát. Ennek lényege
azonban nem a titkosszolgálati munka, hanem a nyugati életforma nyílt pro-
pagálása volt – amit pusztán piaci okokból, titkosszolgálati érdekeltség nél-
kül is végezhettek volna. A szocialista társadalmi és gazdasági rendszer a si-
lány életszínvonal és a szabadságjogok korlátozása miatt teljesen esélytelen
volt a tőkés Nyugattal szembeni propagandaháborúban. Ezt az esélytelensé-
get csak az érintkezési felületek csökkentésével lehetett volna kezelni, az
1975-ös, Helsinkiben aláírt, az emberek és eszmék szabad áramlását kimon-
dó egyezmény azonban lehetetlenné tette a teljes elzárkózást, amire egyéb-
ként gazdasági okokból sem volt mód, mivel a szocialista Magyarország egy-
re inkább rászorult nyugati hitelekre és ezzel együtt a nyugati turisták által
Magyarországra hozott kemény valutára is.

Harangozó interpretációjának másik sajátos pontja a nemzetközi helyzet
értékelése. Egyrészt megismételte a korábbi hidegháborús vádaskodásokat,
másrészt azonban reflektált arra is, hogy azok valójában már nem teljesen
időszerűek, hiszen 1986 elejétől Reagan és Gorbacsov kölcsönösen sok gesz-
tust tett a hidegháborús hisztéria enyhítésére. Beszámolója így az ortodox és
a reformkommunista olvasók számára egyaránt megfelelőnek tűnhetett. A sa-
ját véleményét magának megtartó főcsoportfőnököt elsősorban az vezette,
hogy a politikai megrendelő elvárásainak megfeleljen – a változó helyzet mi-
att azonban maga sem lehetett tisztában azzal, mik is ezek az igények.

Harangozó célkitűzései a III/III. csoportfőnökség Horváth József vezér-
őrnagy által jegyzett munkatervében a következőképp realizálódtak: „Az
1988-as év a Magyar Népköztársaság kormányprogramja szerint a stabilitás
első, megalapozó esztendeje. […] Figyelembe kell venni, hogy új szakasz kez-
dődik a politikában. A demokrácia kiszélesítése során néhány társadalmi je-
lenség átértékelésre kerül, ezeket az ellenséges személyek, az ellenséges-el-

lenzéki körök szélsőséges elemei a
saját koncepciójuk megvalósítására kí-
vánják felhasználni. Csoportfőnöksé-

30

47 ÁBTL 1.11.1 7. d. 1988. évi munkaterv,

1988. február 4.

U
N

G
V

Á
R

Y
K

R
IS

Z
T

IÁ
N

Évkönyv XVII. 2010

02_Ungvary.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:28 PM  Oldal 30



günk egészének nagy felelőssége, hogy az ellenséges, a szocialista kibontako-
zást akadályozni szándékozó tevékenységet megkülönböztesse az azt szolgál-
ni kívánó – de a központi elképzelésektől többé-kevésbé eltérő – állásfogla-
lásoktól. 

Rendkívüli felelősséget ró ránk az a tény, hogy bizonyos új társadalmi je-
lenségek – az önszerveződés különböző formái, módszerei – kezelését a fel-
ső politikai-állami vezetés azok létrejöttével egyidejűleg alakítja, integrálásuk
mértéke és módja még nem eldöntött. Ebben a helyzetben a legfőbb felada-
tunk, hogy alapos felderítő munkával, megbízható információink gyors cél-
ba juttatásával segítsük a felső párt- és állami vezetés tisztánlátását, előzzük
meg, akadályozzuk, a tűréshatárokon belülre szorítsuk az ellenséges tevé-
kenységet.”48 A problematikusnak ítélt helyzetet a felsőoktatási intézmények,
a Művelődési Minisztérium, a KISZ, az Országos Béketanács,49 az Állami If-
júsági és Sporthivatal, a Hazafias Népfront fokozottabb állambiztonsági be-
vonásával kívánták kezelni. A nemzeti radikális ellenzék visszaszorítása érde-
kében „operatív kombinációt dolgozunk ki az ellenséges ellenzék két szárnya
között – a lakitelki tanácskozást követően – kialakult ellentét elmélyítésére,
közeledésük akadályozására. […] Folytatjuk a célszemélyek lejáratására
»Kopjások« fedőnéven kezdeményezett kombináció50 végrehajtását. A nem-
zeti radikális vonulaton belül jelentkező ellentétek elmélyítésére – továbbá
külön kiemelten »Bojtár« [Orbán Viktor] fedőnevű célszemély lejáratására –
tervet dolgozunk ki.”51 A munkatervben kiemelt szerepet kapott a szamiz-
datkészítés akadályozása, a „Bogár” fedőnevű célszemély (Mécs Imre) akadá-
lyozása, a „Történész” fedőnevű célszemély (Vigh Károly) és „Somlói” (egy-
előre nem azonosított) vezetőségi tag mélységi felderítése („törekszünk
személyének lejáratására alkalmas, nem politikai jellegű kompromittáló
adatok felderítésére”). A „Nyüzsgő” fedőnevű célszemélyt el kívánták szige-
telni az ifjúsági mozgalmaktól. Az egyházi reakció elleni harc vonalán a
„Pacifista” (Dialógus békecsoport), a
„Var jak” (Regnum Marianum), az
„Egyesülők” (ismeretlen egyházi cso-
port), a „Hinduk” (Hare Krisna szek-
ta) esetében terveztek bomlasztó, le-
járató és kiszorító intézkedéseket,
például a krisnások munkahelye, az
Omikron Gazdasági Kisszövetkezet
lejáratása, a 3/e rendszabály (helyiség-
lehallgatás) beszerelése által. A III/III.
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portfőnökség 1988. évi munkaterve.

49 Országos Béketanács, a pártállam párt-

irányítás alatt működő áltársadalmi szer-

vezete.

50 Sajnos ennek részletei egyelőre nem is-

mertek.

51 ÁBTL 1.11.6 58. d. 25. A III/III. cso-

portfőnökség 1988. évi munkaterve.
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csoportfőnökség egy KGB-vel közös bizalmas nyomozást említ: a „Terjesz-
tők” fedőnevű ügyben a Kárpátaljára csempészett vallásos (feltehetően kato-
likus) irodalom kapcsán jártak el.52

Hasonló hangulatban fogalmazódott meg a BRFK 1988. évi, Récsey
Róbert ezredes készítette munkaterve is. Az irat elején az MSZMP kong-
resszusi határozatára, a PB 1986. szeptember 9-i, valamint az MSZMP bu-
dapesti bizottsága 1986. június 24-i ülésén hozott határozatára hivatkoztak,
ezek alapján dolgozták ki a tennivalókat. Az irat nyelvezete is figyelmet ér-
demel: „Állambiztonsági munkánkat sajátossá teszi, hogy a demokratizálódás
folyamatában – a társadalmi nyíltság kiszélesedésével – várhatóan egyre több
valós ideológiai, társadalmi és gazdasági probléma kerül megfogalmazásra,
kap nyilvánosságot. A gazdasági szerkezet korszerűsítésével helyenként át-
meneti társadalmi feszültségek keletkezhetnek. Az ellenség erre mind rá-
épülhet, és ezt ellenséges politikai tartalommal, illetve céllal töltheti meg,
vagy sajátíthatja ki. Az imperialista propaganda részéről várható a hibák fel-
nagyítása, a realitástól való elszakadás, a köznyugalmat megzavaró bizalmat-
lanság, bizonytalanság légkörének erősítése. […]

Belső reakció elhárítás […]
10. Az elmúlt évben a római katolikus egyház területén szélsőséges irány-

zatokat képviselő csoportok jelentek meg, melyek befolyásuk szélesítésére, il-
legális csoportok számának növelésére törekszenek. E csoport felszámolásá-
ra, bomlasztására teszünk javaslatot. (Pl.: Light Club).

11. Folytatjuk az egyházi reakció területén – a BM szakirányító szervvel
együttműködve – az ún. bázisközösségek bomlasztását.

12. Rendszeresen részt veszünk a Fővárosi Tanács Művelődési Főosztály
által szervezett vezetői továbbképzésen. Az aktuális témákban tájékoztatást
adunk.”53

A 12. pontot érdemes kiemelni. Azt bizonyítja, hogy a Fővárosi Tanács em-
lített főosztálya közvetlen és szoros kapcsolatban állt az állambiztonsággal. Ez
érthető is, hiszen az egyes művelődési házak, oktatási intézmények, színházak
és színpadok tevékenységét a leghatásosabban a tanács illetékesein keresztül le-
hetett ellenőrizni. A Fővárosi Tanács vezetői kivétel nélkül az állambiztonság

hivatalos kapcsolatai voltak.
Figyelemre méltó Récsey megjegy-

zése a valós problémák nyilvánosságra
kerüléséről, amely burkoltan maga is a
rendszer súlyos kritikája, hiszen csak
két következtetést enged meg: 1. a ko-
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rábban megfogalmazott problémák valótlanok voltak, 2. korábban nem fogal-
maztak meg problémákat. Mindkét esetben a szocialista rendszer szegénységi
bizonyítványát állítja ki. Az NDK, Csehszlovákia vagy Románia titkosszolgá-
lati vezetői soha nem fogalmaztak volna így, mert ezzel ideológiai lojalitásuk
vált volna megkérdőjelezhetővé. Az állambiztonság viszonylagos professzio-
nalizmusára utal, hogy Récseyben erősebb volt szakmájának tisztelete, mint az
ideológiai elvárásoknak való megfelelés igyekezete.

Egy év múlva Harangozó véleménye is megváltozott. Nem csoda, hiszen
időközben történt egy és más. Az 1989. évi (február 4-én kelt) főcsoportfő-
nöki munkaterv szerint: „Az állambiztonsági operatív helyzetet befolyásoló
és meghatározó nemzetközi és belpolitikai helyzetben lényeges, új elemek je-
lentek meg, gyors változások követték egymást. 

A világpolitikában új folyamatok bontakoztak ki, a nemzetközi kapcsola-
tokban a párbeszéd, a konfrontáció mérséklődése vált meghatározóvá.

A nemzetközi és az operatív helyzet ellentmondásosságára utal a szocia-
lista országok közötti kapcsolatok differenciáltabbá válása, ezek között is ki-
emelten a román–magyar politikai kapcsolatok nagymértékű romlása.

Belső helyzetünket a társadalmi, politikai és gazdasági reformfolyamatok
felgyorsulása, a demokratizmus szélesedése jellemzi. Az összkörülmények ha-
tására gazdaságunk nyitottabbá vált, változnak a tulajdonformák arányai, új
tulajdonformák jelennek meg.

Új társadalmi struktúra van kialakulóban, amelyben a megújulásra képes
hagyományos intézményrendszerrel párhuzamosan jönnek létre valós társa-
dalmi igényt kifejező szervezetek, mozgalmak, szövetségek, mellettük olya-
nok is, amelyek szocialista-kommunistaellenes platformon állnak.

Gazdasági nehézségeink fokozódása, az életszínvonal jelentős romlása kö-
vetkeztében a társadalom egyre nagyobb részében nő az elégedetlenség, sza-
porodnak a negatív jelenségek.

A nemzetközi viszonyokban tapasztalható átalakulások […] új prioritáso-
kat jelentenek a politika és az állambiztonsági szolgálat számára. Hangsúlyo-
zottabban előtérbe kerül a nemzeti érdekek nyíltabb felvállalása és képvisele-
te. […] Az utóbbi időben felgyorsult demokratizálódás szükségszerű és
objektív folyamat, amely nagymértékben kihat az operatív munka egész fel-
tételrendszerére, igényli az állambiztonsági tevékenység kereteinek alkotmá-
nyos szabályozását, az alkalmazott eszközök és módszerek korszerűsítését.

Az állambiztonsági munka főbb céljai:
� a stabilizációs és kibontakozási kormányprogram végrehajtásának elő-
segítése;
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� biztosítani az ellenséges tevékenység korlátozását, az esetleges konflik-
tusforrások kezelhetetlenné válásának megelőzését;
� A törvényesség maradéktalan érvényesítése az operatív munka minden
fázisában.
[…] [A hírszerzés területén] fokozott mértékben igazodni a magyar kül-

politikai érdekekhez, hazánk társadalompolitikai és gazdasági feladataihoz.
Ezeknek a prioritásoknak megfelelően kell átértékelni az emigráció körében
végzett munkát és újra kialakítani aktív intézkedéseinket is.

[A belső elhárítás területén] továbbra is alapvető feladat az ellenséges te-
vékenység korlátozása, az egyes szervezeteken belüli ellentétek figyelemmel
kísérése, a radikalizálódás megakadályozása.

� Mélységi információkat kell szerezni a volt pártok újjáélesztésére tör-
tént kezdeményezések során látókörünkbe került személyek ellenséges te-
vékenységéről.
� A stabilizálódás elősegítése érdekében minden ellenható tényezőt, szán-
dékot, tervet időben felderíteni, a megvalósulást akadályozni, befolyásol-
ni.
� Előítéletektől mentes elemzés, értékelés alá kell vonni a megszerzett in-
formációkat. A célszemélyek tevékenységét a tényleges helyzetnek meg-
felelően kell differenciált intézkedésekkel befolyásolni, szükség szerint
akadályozni, vagy a tűrhetőség határai közé terelni.
� Elősegíteni az új társadalmi közmegegyezésben konstruktív szerepet
vállaló áramlatok szervezeteken belüli térnyerését.
� Az illegális, ellenséges tartalmú kiadványok előállításának és terjeszté-
sének akadályozása, operatív bizonyítékok szerzése érdekében titkos ak-
ciók végrehajtása.”54

A III/III. csoportfőnökség 1989. évi munkaterve még nyíltabban vetette
fel a problémákat: „A társadalomban egyfajta hajszálegyensúly tapasztalható,
amelynek fenntartásához a politikai-állami vezetésnek rendkívüli erőfeszíté-
sei szükségesek. Kialakulóban van egy új struktúra, amelyben a megújulásra
képes hagyományos intézményrendszerrel párhuzamosan jönnek létre új
szervezetek, mozgalmak, szövetségek, amelyek egy része – eddigi tapasztala-
taink szerint – valós társadalmi igényt fejez ki, és olyanok is, amelyek célki-
tűzése nem más, esetenként egyéni ambíciókat is szolgál, vagy kifejezetten el-
lenséges, szocializmusellenes.

Munkánkat – ezen körülmények fi-
gyelembe vételével – úgy kell szervez-
ni, hogy a különbségeket felismerjük,

34

54 ÁBTL 1.11.1 7. d. 1989. évi főcsoport-

főnöki munkaterv, 1989. február 4.

U
N

G
V

Á
R

Y
K

R
IS

Z
T

IÁ
N

Évkönyv XVII. 2010

02_Ungvary.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:28 PM  Oldal 34



azt hitelt érdemlően bizonyítani tudjuk, erőinket azokra a területekre, cso-
portokra, személyekre koncentráljuk, amelyek akadályát képezik a társadal-
mi válság leküzdésének, a kiegyezés, a közmegegyezés létrejöttének.

Ennek érdekében:
1. Elsőrendű feladatunk az ellenséges tevékenység korlátozása, az esetle-
ges konfliktusforrások kezelhetetlenné válásának állambiztonsági eszkö-
zökkel való megelőzése, a radikalizálódás megakadályozása, a szervezete-
ken belüli ellentétek kihasználása, elmélyítése.
[…]
4. Az országos stabilizálódáshoz szükséges új társadalmi közmegegyezés-
ben konstruktív szerepet vállaló áramlatok szervezeteken belüli térnyeré-
sét sajátos lehetőségeinkkel elő kell segítenünk.”55

A munkatervek arra utalnak, hogy az illetékesek számára nem volt egyér-
telmű, mi esik a tűrt, a támogatott és a tiltott kategóriába. Récsey ezredes a
BRFK 1989. évi (február 8-án kelt) munkatervében a korábbi évekhez ha-
sonlóan még ezt írta: „Folyamatosan kutatjuk az állam és az egyház rendezett
viszonyát zavaró tevékenységet és személyeket, a meghatározott kereteket
túllépő papokat, továbbá illegális reakciót kifejtő személyeket, folytatjuk az
ún. bázisközösségek bomlasztását.”56 Ha ezt összevetjük a BRFK új állam-
biztonsági vezetője, Stefán Géza57 ezredes 1989. december 11-én kelt beszá-
molójával, tetten érhető a politikai helyzet gyökeres megváltozása. Egyházi
reakcióról ott már említés sem történik. Az összesen 107 regisztrált politikai
jellegű csoportosulásból „25 csoport egyes tagjainak – akik a szerveződő új
pártokhoz csatlakoztak – (radikális szélsőséges politikai beállítottságuk, vala-
mint alkotmány és törvényellenes magatartásuk miatt) tevékenységét folya-
matosan figyelemmel kísérjük. Így többek között: SZDSZ, FIDESZ, MDF,
FKgP, MSZDP, MFP, POFOSZ, TIB, MNP, BZSBT, Inconnu, Szolidari-
tás, Radikális Párt, Magyar Október Párt, Nemzeti Szocialista Párt, a balol-
dal szélsőségesei, stb.

[…] Az új politikai szerveződések
az 1989 év során 77 olyan nagyobb je-
lentőségű rendezvényt tartottak, ame-
lyekre 50-70.000 fős tömeget tudtak
megmozgatni. 

[…] A katolikus papság egy jelentős
része távol tartja magát a politikai ese-
ményektől és a társadalmi folyamatok
csendes szemlélőjévé vált. Az »egyházi
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57 Stefán Géza (1942–2009) eredetileg a

katonai elhárítás munkatársa, 1994-től

2009-ig a Katonai Biztonsági Hivatal fő-

igazgatója.
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szélsőségesek« továbbra is a Bulányi György által vezetett bázisközösségbe tö-
mörülnek. Ismereteink szerint a katolikus papság58 elutasította a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének megkeresését s nem léptek a soraikba [kiemelés – U. K.].

[…] A biztonsági munkában a hagyományos »ifjúságvédelmi« felfogás is
átértékelés alá esik, miután az operatív helyezet változásával a jövőben rész-
feladatként célszerűbb az »ifjúság területéről kiinduló törvényellenes tevé-
kenység«-re hangolódni. […] Kiemelt munkát folytatunk a főváros ún. poli-
tikai alvilága tekintetében: a perifériára szorult punkok, anarchisták,
skin-headek, újfasiszták ellenőrzésében.

[…] A társadalmi változások hatásaként számos, korábban jogilag minősí-
tett, illetve minősíthető cselekmény a demokratikus jogok függvényében
(úgymint: szabad vélemény-nyilvánítás, a gondolatok nyílt, írásos közlése) ki-
került a büntetőjog hatásköre alól. Ennek következményében a rendkívüli
események területén keletkezett ügyekben igen jelentős mértékű csökkenés
következett be számszerűleg és esetiségében egyaránt. […] Egyértelművé
vált, hogy a jövőben ügyszerű feldolgozó munkát végezni csak az erőszakos
cselekmények felderítésére, anarchista, szélső balos- és jobbos, valamint ille-
gális politikai tevékenység megismerésére lehetséges.

Operatív biztosítások: az 1989. évi III. törvény (a gyülekezési jogról) új
helyzetet teremtett Budapest köztéri rendezvényeinek operatív biztosításá-
ban. A tárgyidőszakban 145 bejelentett demonstrációra került sor. Az alap-
vető állampolgári joggá vált gyülekezés gyakorlati megvalósulásai a hagyo-
mányos rendőri és operatív biztosítási formákat nem tették sem indokolttá,
sem lehetővé. Ennek következtében 1989. június 1-től az intézkedések kizá-
rólag arra irányultak, hogy a rendezvények kapcsán a kormányzati munká-
hoz, illetve a biztonsághoz szükséges információkat megszerezzük. […] A fen-
tieknek megfelelően jelentősen növeltük a társadalmi kapcsolatok számát,
nagyobb figyelmet fordítottunk hatékony mozgatásukra, irányításukra.”59

Stefánban még élhettek a régi beidegződések, amikor az említett szerve-
zetek mindegyikét radikálisan szélsőségesnek és „alkotmányellenesnek” mi-
nősítette. Erre egyébként törvényi alapja már ekkor sem volt.

A változásokat mutatja, hogy Budapesten 1989-ben izgatás miatti felelős-
ségre vonásra nem került sor. Állambiz-
tonsági ügyben összesen 23 személyt
vontak felelősségre, kilenc bűnügyben.
A beszervezések száma jelentősen visz-
szaesett, az előre tervezett 46 helyett
csak 24 főt sikerült a hálózatba felven-
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58 Stefán nyilvánvalóan az állambiztonsági

ügynökök dominálta Magyar Katolikus

Püspöki Karra gondolt.

59 ÁBTL 1.11.1 45. d. BRFK-munkater-
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ni. Érdekes, hogyan értékelte a beszámoló a hálózat munkáltatásának hely-
zetét: „A hálózati munkára vonatkozó jelenleg hatályos parancsok a mai ope-
ratív helyzetnek már nem felelnek meg. Az információs igény[nyel] a politi-
kai lépések gyors változásával a hálózati munka gyakorlata nem tudott lépést
tartani. A jelenlegi új politikai, társadalmi folyamatok a hálózat tagjait sok
esetben elbizonytalanították.

Egyre kevésbé dominál a hazafias alap, egzisztenciális okokból előtérbe
kerülnek az anyagi követelések. A nehézségek ellenére [a] minőségibb, racio -
nálisabb munkát helyeztük előtérbe. A gyakorlat igazolta, hogy a tevékeny-
ségi kör megváltoztatásával eredményesebbé vált a foglalkozás. Növeltük az
új típusú politikai szerveződésekben felderítő tevékenységet folytató hálóza-
tok számát. Frekventált pozícióban lévő kapcsolatokon keresztül az egyes
szervezetek szélsőséges törekvéseit tompítani tudtuk.

Fő feladatunknak tekintjük a hálózati bázis minőségi összetételének javí-
tását, az alkotmányvédelem és a jogállamiság kialakításához szükséges felté-
telek sajátos eszközeinkkel, módszereinkkel való biztosítását. Törekednünk
kell a kvalifikáltabb hálózati kontingens kialakítására, a korszerűbb, moder-
nebb felfogású hálózati munka megteremtésére. Hálózaton kívüli kapcsola-
tok közül a jövőben kiemelt szerepet szánunk a társadalmi kapcsolatoknak.
Ez az operatív erő a titkosszolgálati jelleg erősödésével felértékelődhet, több-
ségében közel azonos értékűvé válhat a szervezetszerű együttműködésbe be-
vont kapcsolatainkéval.”60

A III/III. vélhetően utolsó, a belügyminiszter tájékoztatására készített
1989. decemberi jelentésében Horváth József megkísérelte összegezni szer-
vezete tevékenységének főbb jellemzőit. Az irat figyelemre méltó – és az ed-
digieken túlmutató – része az ügynökök jövőbeli alkalmazására utal. A háló-
zati személyek közül sokban még 1989 végén sem merült fel, hogy a
kapcsolatot tartójával megszakítsa. Horváth szerint: „Országos viszonylatban
megállapítható, hogy a hálózatok többsége továbbra is hajlandó az együtt-
működésre, magáévá tette a biztonsági szolgálat új koncepcióját, meggyőző-
désből vesz részt az alkotmányellenes, jogsértő tevékenységek felderítésében.
Segítségükkel elérhető volt, hogy valamennyi jelentős szerveződésben mély-
ségi információszerzésre képes a szolgálat, eredményesen deríti fel a tör-
vénysértő cselekményeket. Fontos feladata a különböző aktív társadalmi cso-
portokba bevezetett hálózatoknak a befolyásolás, a szélsőséges elképzelések
tompítása, leszerelése, eltérítése.

[…] Az elmúlt év során tapasztalha-
tó volt az is, hogy a hálózati személyek
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egy kisebb része elbizonytalanodott. Nem látták biztosítva anonimitásukat,
félelmek keletkeztek bennük egzisztenciális helyzetük esetleges megingásá-
val kapcsolatban. Elsősorban a korábbi statisztikai szemlélet következtében a
kampányszerűen beszervezett kapcsolatok törekedtek a rendszeres együtt-
működés lazítására, megszakítására. Elhanyagolható számban, de előfordult
az is, hogy a hálózat egy új politikai szervezetben betöltött pozíciójára, poli-
tikai meggyőződésére hivatkozva kezdeményezte a kapcsolat megszakítá-
sát.”61 Néhány sorral lejjebb Horváth így folytatta: „A jelenlegi és prognosz-
tizálható körülmények között az SZT állomány felértékelődött. Bővítése
szükségszerű, azonban általános tapasztalatként megállapítható, hogy a jövő-
ben nem a foglalkozáshoz, munkahelyhez, beosztáshoz kötött személyek be-
vonása lesz célszerű, hanem szellemi szabadfoglalkozású »szabadúszóké«,
akiknek a kötöttségek nélküli mozgás lehetővé teszi az éppen szükséges poli-
tikai image kialakítását.”62

AZ MSZMP KONCEPCIÓI A POLITIKAI ÁTALAKÍTÁSRA

Az előbb ismertetett jelentéseket az MSZMP politikájában bekövetkező,
Magyarország gazdasági helyzetével szorosan összefüggő változás fényében
kell értékelni. A magyar államháztartás egyenlege legkésőbb a hetvenes évek
olajválsága után felborult. A politikai vezetés – hogy az életszínvonal csökke-
nését megakadályozza – folyamatosan nyugati hitelekre kényszerült. Az újra
és újra folyósított nyugati hiteleket szerkezetátalakítás helyett a törlesztési
kényszer miatt keletkező államháztartási hiány enyhítésére használták fel. Az
effajta hitelekre nagy szükség volt, az NSZK-tól 1987. október 7-én felvett
egymilliárd nyugatnémet márkás hitel például néhány hónap alatt elfogyott,
be lehetett volna jelenteni az államcsődöt. Az ország nettó adósságállománya
15 milliárd USD-t tett ki, a bruttó adósságállomány elérte a 20 milliárd, az
éves törlesztőrészletek az egymilliárd dollárt.63

Az MSZMP fiatal technokrata vezetői – elsősorban Németh Miklós gaz-
daságpolitikai KB-titkár – különféle gazdasági reformterveket tettek le az asz-
talra, de ezek csupán a „szabályozott piacgazdaság” megteremtését célozták
meg (általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó bevezetése). Nyilvánva-

ló volt azonban, hogy a gazdasági re-
formoknak politikai következményei is
lesznek.

A kommunizmusba vetett hit eb-
ben az időszakban már a KB tagjaiban
sem élt. Hámori Csaba, a PB tagja
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nökség jelentése az 1989. évi munkáról,

110–112.

62 Uo. 113. 

63 Romsics (1999) 451.
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messzire ment: 1988. augusztus 29-én nyíltan utópiának nevezte a kommu-
nizmust. A pártállam gerince tehát ebben az időben már nem csak a gazda-
ság területén tört meg.

A PB utasítására 1988 őszétől legalább három munkacsoport dolgozott a
politikai átalakulás forgatókönyvein. Közülük eddig csak a Romány Pál ve-
zette munkacsoport javaslatai váltak kutathatóvá.64 A munkacsoport öt lehet-
séges elméleti megoldási javaslatot dolgozott ki. Az elsőt – a hatalom csupán
adminisztratív eszközökkel, azaz erőszakkal történő biztosítását – morális és
gyakorlati okokból („már civilizációs színvonalunk miatt is”) egyaránt elve-
tették. A második verzió a koalíciós időszakhoz való visszatérést irányozta elő
az 1945 és 1948 közötti pártok újjáalakításával, természetesen az MSZMP ve-
zető szerepének érintetlenül hagyása mellett. A harmadik verzió feltételezte
az ellenséges ellenzék jelenlétét a parlamentben, és azt is, hogy minden párt
szabad szervezkedési lehetőséget kap (leszámítva természetesen a szélsőjobb-
oldalt), de úgy, hogy továbbra is az MSZMP marad a kormányzó erő. A ne-
gyedik változat szerint a politika kormányrúdja baloldali pártok, de nem az
MSZMP kezébe kerülne át – ettől Romány és társai politikai káosztól tartva
ódzkodtak. Utolsó lehetőségnek a hatalom teljes átadását és a liberális piac-
gazdaságba történő átmenetet tartották. A KB és a PB 1988. január–februári
ülésein még azon a véleményen voltak, hogy az egypártrendszer fenntartha-
tó, legfeljebb álpártokra lehet szükség (Romány munkacsoportjának 2. javas-
lata). Fejti György PB-titkár a gyakorlati kivitelezést a parlamenti helyek vá-
lasztás előtti elosztásával, illetve a „harmadik oldal”, azaz a párt szatellit
szervezetei (Hazafias Népfront, Szakszervezetek Országos Tanácsa stb.) be-
vonásával kívánta megoldani. Ezzel biztosíthatónak vélték a 66 százalékos
többséget, Az ellenzéki pártok csupán a parlamenti helyek egyharmadát kap-
ták volna. Az események azonban minden ilyen tervet elsöpörtek, mivel a
magát önállósító parlament 1989. január 10-én megszavazta az egyesületi tör-
vényt. Az MSZMP kezéből tehát már ekkor kicsúszott az események irányí-
tása, a pártok alakítása csak idő kérdése volt. Ugyanez történt a tüntetések
kérdésében is: előre bejelentett és közterületen szervezett megmozdulások
ettől kezdve már nem voltak betilthatók. 

1988. május 8-án Horváth István belügyminiszter azt írta egy KB-előadá-
si jegyzetfüzetébe, hogy a politikai átalakítás célja a „pluralista demokratikus
szocializmus”, amely „sokkal közelebb áll az 1945–1948 közötti időszakhoz,
mint az utóbbi 40 év bármelyik periódusa”. Ebből következtethetünk az
MSZMP keményvonalas koncepciójá-
ra: ha már nem állítható meg a több-
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pártrendszer, akkor az állambiztonságnak az lesz a feladata, hogy részt vegyen
a pártok megszervezésében.

AZ ELLENSÉGKÉP VÁLTOZÁSA

A belügy számára a párthatározatok szabták meg a mindenkori ellenségképet.
Ezek azonban nem voltak szinkronban az országban zajló politikai erjedéssel,
és a párt 1988 után maga sem vette őket komolyan. Mivel az állambiztonság
nem volt „állam az államban”, s nem volt önálló ellenségképe (ugyanakkor a
lehető legpontosabb információkkal rendelkezett a társadalom állapotáról),
a párt elbizonytalanodása a BM fokozott elbizonytalanodásával járt. 

Felmerülhet a kérdés, próbálta-e az állambiztonság maga is befolyásolni a
politikai döntéshozókat. Korábban volt erre példa, például 1956 után a szél-
sőjobboldali veszély felnagyításától azt remélhették, hogy szabad kezet kap-
nak az ellenségnek tekintett személyek elleni fellépésre.65 Tendenciózus je-
lentésekre ebben az időszakban is vannak adatok. Nemcsak Grósz Károly,
hanem az állambiztonság is riogatott a leszámolás rémével – holott efféle, ko-
molyan vehető törekvések nem léteztek. Minden bizonnyal befolyásolási cél-
lal készültek a téeszelnökökkel és munkásőrökkel kapcsolatos leszámolási ter-
veket említő jelentések, és ilyen lehet a „László”-ügy66 is. Az állambiztonság
azonban politikai kérdésekben tartózkodott a nyílt állásfoglalástól. Annál
is inkább, mivel az MSZMP felső vezetése maga sem képviselt egységes ál-
láspontot. Ha az állambiztonság vezetői ebben a helyzetben valamelyik
MSZMP-frakció mellett foglalnak állást, a frakció bukása az ő végüket is je-
lenti. Különböző, később még elemzendő megfontolásokból ezt az állambiz-
tonság vezetői elvetették.

Horváth József 1987 októberében az MSZMP KB 1987. július 1-jei hatá-
rozata és az ezzel kapcsolatos kormányprogram alapján készített jelentésében

kimondta, hogy „a társadalmi közérzet
feszült” és „ezzel összefüggésben lát-
nunk kell, hogy egyfelől az útkeresés
joga is része a szocialista demokráciá-
nak, ugyanakkor a korábbinál is na-
gyobb lehetőség lesz szélsőségesebb
nézetek hangoztatására is, nagyobb
nyilvánossága lesz az ellenzéki-ellensé-
ges, sőt ellenséges megnyilvánulások-
nak is. Fentieken túl, reálisan kell szá-
molni azzal is, hogy a pozitív irányú
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65 Lásd Zinner (2001).

66 A „László”-ügy egy állítólagos Fidesz-

aktivista titkosszolgálatokba történt el-

lenséges beépüléséről szólt volna. Min-

den jel arra mutat azonban, hogy a

dosszié valójában Horváth József irányí-

tásával összeállított provokáció volt, an-

nak érdekében, hogy a belső elhárítás

létjogosultságát igazolják. A dossziét lásd
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társadalmi mozgás következtében számos éles kritikával fellépő konstruktív,
nem ellenséges csoportosulás (egylet, kör stb.) jön létre, amelyek tevékeny-
sége – korábbi megítélésünkkel ellentétben – nem sérti a politikai érdeket.
[…] Ugyanakkor fel kell készülnünk arra is, hogy a közvéleményre befolyás-
sal bíró, kvalifikált célszemélyek ellenőrzéséről akkor sem mondhatunk le, ha
azok tevékenységét politikai ellenzékinek minősítjük.”67

Horváth értékelése figyelemre méltó. Egyrészt nem tartalmaz semmiféle
visszarendeződésre, retorzióra való utalást, holott a helyzet ekkoriban még ko-
rántsem volt lefutottnak tekinthető. Másrészt óvatosan célzást tesz egyfajta, az
MSZMP által immár nem nyíltan, hanem csak titokban kontrollált pluraliz-
mus bevezetésére, amiről a nyilvánosság előtt ekkoriban még nem volt szó.

Horváth az 1988. január 25-i aktívaértekezleten kitért erre a problémára,
de nem látta egyértelműnek a helyzetet: „Másképp gondolkodókkal állam-
biztonsági szempontból nem kell foglalkozni, ez után sem ajánlatos (ezt pa-
rancsok is tiltják).68 Jelenleg érvényes párthatározat kötelez bennünket az »el-
lenzéki ellenség« megfogalmazás használatára, s ezt az egységes értelmezés
miatt továbbra is alkalmaznunk kell. Ugyanakkor elképzelhető, hogy folya-
matosan ráhangolódjunk olyan fajta egyértelműbb meghatározásra, mint pol-
gári radikális ellenség, nemzeti radikális ellenség, fasisztoid ellenség, stb., te-
hát a politikai platform alapján néven nevezzük az ellenséget.”69 Horváth
óvatosan célzott rá, hogy a kommunista társadalmi berendezkedés, az „össz-
népi állammá válás” és a „decentralizá-
ció” nem jelenthet reális politikai prog-
ramot, azaz az MSZMP jelenleg nem
rendelkezik használható jövőképpel:
„azt is látnunk kell, hogy ez az állapot
[azaz a kommunizmus] nem a mi, ha-
nem még unokáink életében sem fog
megvalósulni. A proletárdiktatúra kiví-
vásakor mi sok generáció feladatát hu-
szárrohammal szerettük volna végre-
hajtani, előrerohantunk, elfoglaltunk
területeket, amelyeket nem tudtunk
megtartani. A társadalmi fejlődésnek
van egy belső törvényszerűsége, sajnos
helyenként pusztán jó szándéktól ve-
zérelve ez ellen dolgoztunk.”70
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67 ÁBTL 1.11.6 58.d. BM III/III. csoport-

főnökség. Intézkedési Terv az MSZMP

KB 1987. júliusi határozata, az erre ala-

puló kormányprogram végrehajtásának

elősegítése érdekében szükséges felada-

tok végrehajtására, 82–87.

68 „Másképp gondolkodókon” Horváth nyil-

ván a nem politikai másként gondolko-

dókat értette. Az MSZMP-től eltérő po-

litikai véleményt képviselők ellenőrzését

ugyanis épp az állambiztonsági paran -

csok írták elő.

69 ÁBTL 1.11.6 58. d. Az 1988. január 25-i

parancsnoki aktívaértekezlet jegyzőköny -

ve, 62.
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1988 nyara után a BM vezetése attól tartott, hogy a folyamatok kicsúsz -
hatnak az ellenőrzés alól, és zavargásokra, fegyveres összetűzésekre is sor ke-
rülhet. A következtetés nem meglepő, hiszen egyszerre szinte minden hétre
jutott valamilyen tömegtüntetés. Nincs adat arra, hogy a BM-en belül bárki
reálisnak tartotta volna a visszarendezés lehetőségét. Horváth István és
Horváth József koncepciója, amely az MSZMP számára legoptimistább for-
gatókönyvet tartalmazta, az 1945–48 közötti álkoalíciós állapotokhoz törté-
nő visszatérést irányozta elő. Ez annyiból érthető, hogy a BM-nél még a
rendszerváltás időszakában is bőven voltak olyan egykori ÁVH-káderek, akik
ismerték a „koalíciós politika” alkalmazásának fortélyait…

Az 1988. szeptember 30-i főkapitányi értekezleten elhangzottak pontos
képet adnak a felbomlásban lévő pártállam határozottságáról.71 Ladvánszky
Károly72 altábornagy, miniszterhelyettes és az ORFK vezetője – „egyebek”
címszó alatt – a tüntetések kapcsán arra figyelmeztetett, hogy hozzá kell
szokni az utcai politizáláshoz. Bár a munkásőrség, a hadsereg, valamint egy
különleges zászlóalj és a légideszantos alakulatok elvileg bevethetők lettek
volna Budapesten, erre csak miniszterelnöki utasítás alapján kerülhetett sor.
Harangozó a TIB kapcsán hangsúlyozta, hogy tagsága „két kivétellel csupa
büntetett előéletű személy[ből]” áll, de megjegyezte azt is, hogy „helytelen

lenne egy kalap alatt ellenségesnek mi-
nősíteni az egészet”. Azt viszont el-
hallgatta, hogy a „büntetett előélet”
minden esetben politikai bűncselek-
ményt jelentett. Attól tartott, hogy ha-
marosan nem tudják követni a folya-
matokat – tekintettel arra, hogy az
október 1–2., 6., 16., 22., 23., valamint
a november 4., 15. dátumokra is tö-
megtüntetések várhatók: „[…] min-
denképpen szükséges, hogy a megyei
pártbizottságokkal ezekben a kérdé-
sekben az információ elsődleges jelle-
gétől fogva nagyon szorosan kialakí-
tott együttműködés legyen.” Konczer
István,73 a BRFK vezetője a tünteté-
sekkel kapcsolatosan így nyilatkozott:
„[…] mondjuk meg nagyon bátran,
akik évtizedek óta itt dolgozunk a
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71 MOL XIX-B-1- x, 10-38/6-1988. Főka-

pitányi értekezlet, 1988. szeptember 30.

Jegyzőkönyv, 48–50. A következő idéze-

tek innen valók.

72 Ladvánszky Károly (1930– ) 1945-től

rendőr, 1977-től az ORFK vezetője és

miniszterhelyettes, 1989-ben nyugdíjaz-

ták.

73 Dr. Konczer István (1934–2009) 1954-

től rendőr, végig bűnügyi vonalon dol-

gozott. 1961-ben az ELTE jogi karán

doktorált. Tíz éven keresztül a bűnügyi

vizsgálati osztályt vezette, 1985-től a

BRFK vezetője, 1989-ben nyugdíjba vo-

nult. A rendszerváltás után a Magyar

Detektív Szövetség tiszteletbeli elnöke,

a Török Biztonsági Szolgáltató Kft.

szakmai igazgatója volt.
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rendőrség testületében, mi erre nem voltunk felkészülve, és nem voltunk ki-
képezve. 

Ezt egyértelműen meg kell mondani, és bár szégyelljük, bár nem, csomó
hibával, csomó gonddal, veszekedéssel, mérgelődéssel, de ezt a munkát ta-
nuljuk. Hát senkit nem képeztek ki semmiféle iskolán, hogy ezekben a dol-
gokban hogyan, milyen intézkedéseket hajtson végre egy főkapitány, egy fő-
kapitány-helyettes stb.”

Figyelemre méltó a hozzászólás egyáltalán nem ellenséges hangneme,
másrészt sokatmondó, hogy Konczer szerint a pártbizottságokkal azért kell
kapcsolatot tartani, mert információs csatornáik majdnem olyan jók, mint a
BM-éi (!). A tüntetéseken a felelős rendőrtisztnek tárgyalnia kell, a jól kivá-
lasztott rendőr „szabályszerűen irányítani tudta a szervezőknek a rendező-
gárdáját. És hatni tudott olyan dolgokban, hogy […] néhány helyen az ellen-
séges tartalmú transzparenseket levetették.” Az állomány indulatairól –
amelyeket nem osztott – csak ennyit mondott: „Mi is érezzük azt, hogy sze-
retnének odaütni – hát most elnézést, zárójelben mondom – de jó lenne már
egy olyan tüntetést biztosítani, amit a kommunisták szerveznek a parlament
előtt.”

Dr. Paksy László74 alezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője a mecseki szénbányászsztrájk kapcsán arról beszélt, hogy a helyzetet
belügyi eszközökkel már nem lehet
kezelni, a bányászok között lehetetlen
hálózatot szervezni, és a helyi munkás-
őrséget sem lehet bevetni (mert a bá-
nyába utána nem mehetnek vissza),
máshonnan kell munkásőröket hozni.
Dr. Adrián Zsigmond75 vezérőrnagy
kétségbeesetten jegyezte meg, hogy
„24 évig dolgoztam állambiztonsági
területen, és hát mi arra voltunk büsz-
kék már az 1957-es […]76 idején is,
hogy milyen hatékony kombinációkat
hajtottunk végre, vagy intézkedéseket
tettünk, bomlasztani a legkülönbö-
zőbb ellenséges csoportokat. Ezeknek
most semmiféle hatását nem [érzem].”
A politikai eligazítást az MSZMP KB
Közigazgatási és Adminisztratív Osz-
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74 Dr. Paksy László (1940–2006). Ren d-

őrtiszt, a rendszerváltás után magán-

nyomozó irodát nyitott. A Személy-,

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Szakmai Kamara elnökségének tagja

volt.

75 Dr. Adrián Zsigmond (1934– ) eredeti-

leg a Baranya megyei állambiztonsági

szervnél szolgált. A Tolna Megyei Ren -

dőr-főkapitányság vezetőjeként ment

nyugdíjba a rendszerváltás után, további

tevékenysége ismeretlen. A Húszéves a

rendszervált(oz)ás címmel rendezett kon-

ferencián (Pécs–Baranyai Értelmiségi

Egyesület) 2010 novemberében előadó

volt.

76 Az eredeti iratban is olvashatatlan.
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tályának (KAO) helyettes vezetője (ez a pozíció a belügyminiszter-helyettesi
rangnak felelt meg), néhány nap múlva osztályvezetője, Tóth András77 adta
meg . A fennmaradt jegyzőkönyv figyelemre méltó forrás, mert egyértelmű-
vé teszi a BM részben a KAO-n keresztül megvalósuló pártirányítását, és azt
is, kit terhel a felelősség a politikai szereplőkkel szembeni állambiztonsági ak-
ciók kiagyalásáért: „Na most azt hiszem, hogy van itt egy szemérmesség. Van
egy szemérmesség, amit le kell vetkőzni, és itt is azért az egyik megoldás az,
amit én magam is úgy érzek, hogy nem volt túlzottan sikeres, amikor pl. a
FIDESZ esetében, vagy más hasonló szervezetek esetében jogi vagy belügyi
intézkedésekkel kívántuk a dolgot kezdet kezdetén megoldani, én azt hiszem,
nem volt túl szerencsés.

Hiszen akkor sokkal jobb esélyeink lettek volna ezen szervezetekben lévő
emberek politikai kezelésére, mint azután, amikor ezen végül is sikertelen ak-
ciók következtében, részben egyfajta szolidaritás kialakulhatott körülöttük,
részben pedig egyfajta radikalizálódás a szervezetek aktivistái körében meg-
jelent. […]

A FIDESZ esetében én úgy vélem, hogy a legnagyobb lehetőség ma az
egyetemi, főiskolai közegen belül a szervezet tevékenységének blokkolásában,
zavarásában, és az ottani viták vállalásában van. […] Tehát, ha ott ilyen vi-
szonyt ki tudunk alakítani, már pedig ki kell alakítanunk, abban az esetben
ezen emberek azt a viszonylagos védettséget és kényelmi pozíciót el fogják
veszíteni, amelyben ma leledzenek. […] Van egy valós demokratizálási folya-
mat, amire szükség van, s amely a pártértekezlet szellemében zajlik, és való-
sul meg. Emellett ezzel együtt jelen van egyfajta demokráciával való vissza-
élés, és arra való hivatkozás. […] Ezt le kell leplezni ezt a szándékot, sajnos

ezek a viták azt a tanulságot is hozzák,
hogy ott is gyengék vagyunk, amikor
meghirdetjük a saját fórumainkat, eze-
ken a fórumokon sajnos az ellenzéki
szervezetek aktivistái, képviselői igen-
is felkészültebben, előadásukat tekint-
ve artikuláltabban, megfoghatóbban,
szimpatikusabban tudnak dolgokat
előadni, ezt is meg kell tanulni elvtár-
sak, mert úgy néz ki, hogy a politikai
harc sok tekintetben hosszú távon
minket ezen kérdések szakszerű keze-
lésére fog késztetni.”78
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77 Tóth András (1946– ) gépészmérnök,

KISZ-, MSZMP- és MSZP-pártalkal-

mazott, a rendszerváltás időszakában az

MSZP országos irodavezetője, 1993-ig

főállású ügyvivő. 1994 és 2008 között

országgyűlési képviselő, a Miniszterel-

nöki Hivatal politikai államtitkára, nem-

zetbiztonsági szolgálatokat irányító ál-

lamtitkár.

78 MOL XIX-B-1- x, 10-38/6-1988. Főka-

pitányi értekezlet, 1988. szeptember 30.

Jegyzőkönyv, 48–50.
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Nehéz értelmezni ezt a megnyilatkozást: előírja a bomlasztó eszközök al-
kalmazását („blokkolás”, „zavarás”), de nyílt vitát is követel, miközben a nyílt
vitát szorgalmazók egy részét a demokráciával visszaélőknek nevezi. A jelen-
lévők megnyilvánulásaival összevetve Tóth adta a legortodoxabb választ a po-
litika eseményeire. Sejthetett valamit, mert ez volt az utolsó alkalom, hogy
nyilvánosan felszólalt. Bár a későbbiekben is részt vett minden miniszterhe-
lyettesi értekezleten, amíg a felszólalásokat jegyzőkönyvezték, végig hallga-
tott, majd az értekezlet után négyszemközt közölte a miniszterhelyettessel vé-
leményét és utasításait, így elérhette, hogy a „Párt” befolyásolása nem jelent
meg a jegyzőkönyvekben.79 (Későbbi politikai karrierje szempontjából ez
nem volt mellékes körülmény.)

A politikai erjedés az állományon belül is egyre nagyobb méreteket öltött.
Erről tanúskodnak a megyei rendőr-főkapitányságokkal és állambiztonsági
helyettesekkel 1988–89 fordulóján tartott megbeszélések. A következőkben
címszavakban rögzített jegyzőkönyveikből idézünk.80

1988. október 11., Békés megye
„ Jankovics et.: Az ÁB szolgálat hol tart és hol áll? Mit hárítunk el, és mi

az áb. szolgálat feladata ma és a jövőben? Túl sok idő a gondolkodásra nincs.
Cselekedni kell. […] Harangozó: Ellenségkép a központtól nincs. A megyé-
ben meg kell találni! Mihalik et. A párt el van foglalva önmaga átszervezésé-
vel és ez a bizonytalanság átterjedt az állományra.

[…] Török et. Arányeltolódás van a belső biztonság felé. Kémelhárítás vo-
nalán árnyékbokszolás folyik.”

1988. október 5., Zala megye
„Gelencsér et. Kémelhárítás nincs jól szervezett hírszerzés nélkül. Zalában

is van kémelhárítás, de minek? Népgazdaságvédelem: nincs mit védeni. […]
Gyöngyösi et.: szocialista vagy polgári demokratikus társadalmi rend lesz,
mert annak védelmét kell megszervez-
ni. Bizonytalan helyzet van, de az áb.
szervet erősíteni kell. Átszervezés-han-
gulat van. Értelmetlen a jogellenesek-
kel81 foglalkozni. […] Harangozó et.
8-15 fő a méregkeverő, a többivel a
pozitív erő a politikai eligazítás hiá-
nyában nem tud mit kezdeni.” 82

1988. november 9., Salgótarján
„Túrós et. Kicsit késésben vagyunk.

Korábban kellett volna kezdeni, a párt-
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79 N. N. rendőr altábornagy személyes

közlése.

80 ÁBTL 1.11.6. ÁBMHT rendezetlen

anya ga.

81 Jogellenesen külföldön tartózkodókkal,

azaz a disszidáltakkal. Nyilvántartásukat,

illetve a velük kapcsolatos adatgyűjtést

BM-utasítások írták elő.

82 ÁBTL 1.11.6. ÁBMHT rendezetlen

anyaga.
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értekezlet után. Bizonytalanság van, és ez morális kérdésekben is jelentkezhet.
Hogyan tegyük a politikai pluralizmust? Milyen lesz az MSZMP politikai
irányvonala? Most sok területen visszavonulóban van. Nem tudja kézben tar-
tani a társadalmi folyamatokat. Hogy lehet ilyen viszonyok között az áb. mun-
ka irányvonalát meghatározni? Egyértelmű ellenségkép kell, ezt megmonda-
ni. A jelek szerint többpártrendszer között kell az áb. munkát végezni.”

Szimptomatikus, hogy az általános földcsuszamlásban csak egyetlen terü-
let volt, ahol az állambiztonságiak nyugodtan várták az eseményeket. 1988.
november 28–30. között az egyházi reakció elhárítás keletnémet és magyar
felelősei megtartották szokásos munkatalálkozójukat, ezúttal Budapesten.
Egyikük sem tudhatta, hogy utoljára látják egymást ebben a funkcióban.
Reményi Géza83 alosztályvezető és Tóth Ferenc84 osztályvezető kimerítő tá-
jékoztatást adott a belpolitikai helyzetről, amelyet mindketten aggasztónak
ítéltek. Csupán az állam és az egyház viszonyát látták teljesen feszültségmen-
tesnek: „Az egyházak támogatják a kormányt és ennek megfelelően befolyá-
solják híveiket. […] A Magyar Katolikus Püspöki Kar nem fog engedélyt ad-
ni tagjainak arra, hogy politikai aktivitást fejtsenek ki az új szervezetekben.
Arra hívja fel a fiatalokat, hogy fogják vissza magukat és tevékenykedjenek a
vallásos szervezetekben. Az egyházi vezetés befolyása lehetővé teszi, hogy az
állambiztonság a fontos területekre koncentrálja tevékenységét.”85

Az események minden tervezést felülírtak, mivel a helyzet az új egyesüle-
ti és gyülekezési törvény 1989. januári
hatályba lépése után mindinkább ke-
zelhetetlen lett.86 A Politikai Bizottság
„harmadik oldallal” kapcsolatos tervei
az új szervezetek megerősödésével
egyre inkább illuzórikussá váltak. Egy-
más után jelentek meg a különböző,
egyre határozottabban antikommunis-
ta célokat megfogalmazó szervezetek
is. Bár különösebb tömegtámogatott-
ságot nem tudtak felmutatni, egyértel-
műen látszott, hogy az idő az MSZMP
ellen dolgozik. Ezzel párhuzamos fo-
lyamatként a „harmadik oldal” intéz-
ményei folyamatos népszerűségvesz-
tést szenvedtek. Ennek ellenére ez
maradt az MSZMP vezetése számára
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83 Reményi Géza (1943– ) 1967-től a

III/III. osztály beosztottja, 1981-től a

protestáns és egyéb egyházi elhárítás al-

osztályának vezetője, 1990-ben leszerelt.

84 Tóth Ferenc (1939– ) 1967-től szolgált a

BM-ben (korábban a BRFK-n a III/II-C

alosztály vezetője), 1986-tól osztályveze-

tő, korábban az osztály párttitkára.

1990-ben leszerelt.

85 Bundesbeaftragter für die Unterlagen

des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes

der DDR (BStU), MfS, Abt.X., Nr. 9.,

210. Information über eine Beratung

mit der Sicherheitsorganen der UVR.

86 A kérdésről részletesen Révész (2004–

2005) 2005. január.
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az utolsó reménysugár. Ezzel függ össze Horváth József ekkoriban keletke-
zett javaslata is, amelyben Grósz Károly formulájának („a hatalmat nem oszt-
juk meg – a hatalom gyakorlását megosztjuk”) egyfajta végrehajtását szorgal-
mazta. Horváth ebben a III/III. átkeresztelését javasolja (Alkotmányvédő
Hivatal vagy Biztonsági Szolgálat), és arra utal, hogy az állambiztonság fo-
galmát és gyakorlatát a szélesebb értelemben vett nemzetbiztonság fogalmá-
val és gyakorlatával kell felváltani (ez a javaslata tartósnak bizonyult).87 A po-
litikai hatalomátmentést a hatalmi és a „közfunkciók” kettéválasztásában
látta. Ezek szerint a párt adná a miniszterelnöki, köztársasági elnöki, parla-
menti elnöki és államminiszteri funkciókat, valamint a belügy, a honvédelem
és a külügy vezetését. A parlamentben az MSZMP a képviselői helyek 60, il-
letve 51 százalékára lenne jogosult.88 Három hónappal később, az állami és
pártvezetés számára az ország belbiztonsági helyzetéről készített jelentésé-
ben már jóval pesszimistább hangot ütött meg: „a jelenlegi szocializmusmo-
dell tartalékai politikailag és gazdaságilag egyaránt kimerültek”, „reális a ve-
szélye annak, hogy [a szocialista országok lemaradása] a világ fejlett
országaitól fokozódik, és a térség súlyos válságövezetté alakul át”, „a mosta-
ni politikai struktúra nem alkalmas a nehézségek kezelésére sem, nemhogy a
válságból való kiút megtalálására”.89

1989. május 8-án Horváth István belügyminiszter előterjesztést készített
a KB részére, amelyben Horváth Jó -
zsef csoportfőnök előzőekben ismerte-
tett gondolatai köszöntek vissza.
Mindketten a „pluralista alapon nyug-
vó, demokratikus szocializmust” ne-
vezték meg az átalakítás céljaként. „Az
így kiépülő társadalmi berendezkedés –
úgy látjuk – lényegi jegyeiben köze-
lebb áll az 1945–48 közötti koalíciós
időszakhoz, mint az elmúlt 40 év bár-
mely periódusának berendezkedésé-
hez.”90 Ebből sejteni lehetett a BM
koncepcióját: ha már úgyis feltartóz-
tathatatlan a folyamat, az állambizton-
ság minél inkább épüljön be a pártok-
ba, sőt adott esetben vegyen részt a
pártalapításban (ahogy részben 1945-
ben is tette).91 Az eddig megismert
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87 Ennek részleteiről lásd Révész (2003a).

88 ÁBTL 1.11.6 6. d. 31–45.

89 Uo. 71. Horváth István feljegyzése, 1989.

május.

90 Jelentés a bel- és állambiztonság kérdé-

seiről a jelenlegi belpolitikai helyzetben.

Előterjesztés az MSZMP KB Nemzet-

közi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bi-

zottság 1989. június 9-i ülésének napi-

rendjéhez. A bizottság tudomásul vette a

jelentést, és egyetértett a munka terve-

zett fő irányaival, a kívánt módosítások-

kal. Lásd BM Központi Irattár (KI) Bel-

ügyminiszteri iratok/1989. 72. 1-a/641.

i. sz.; MOL M-KS 288. f. 62. cs. 5. ő. e.

91 A kommunista káderek 1945 elején sok-

szor kapták azt a feladatot, hogy lakhe -
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ügynöki beépülések fényében úgy tű-
nik, ez a módszer csak a „történelmi
pártok” – a kisgazdák, keresztényde-
mokraták és szociáldemokraták – ese-
tében bizonyult hatékonynak, nyilván
azért, mert az ő „vonalaikon” a BM
már évtizedek óta kipróbált ügynökhá-
lózattal rendelkezett. Bizonyára nem
véletlen, hogy e pártok vezetésében a
rendszerváltás után folyamatosak vol-
tak a botrányok, és mára gyakorlatilag
mindegyik megszűnt. A koncepció
kezdeti sikerére utal, hogy az 1989.
március 15-i ünnepi megemlékezése-
ken a Független Kisgazdapárt és a

Magyar Szociáldemokrata Párt együtt koszorúzott az MSZMP funkcionári-
usai val.92

A BM-en belül Horváth József vezérőrnagy a III/III. csoportfőnöki érte-
kezleteken tartott rendszeres eligazítást az állománynak. 1989. január 9-i ér-
tékelése szerint: „Arra számítottunk, hogy a legalizálódó ellenséges szerve-
zetek létrehozói, az ellenséges személyek fogják alkotni e csoportok
legradikálisabb szárnyát. Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy e személyek
többsége az új szervezetek centrumában helyezkedik el. Példa erre az MDF,
a FIDESZ, az Sz[abad]K[ezdeményezések]H[álózata]. Ez tehát további elem-
zést igényel.”93 Horváth értékelése feltehetően inkább aggodalmat, mint
megkönnyebbülést jelentett, hiszen arra utalt, hogy a kibontakozó átmenet-
ben egyre több ismeretlen tényezővel kell számolni. Másrészt viszont meg-
nyugtató tapasztalat lehetett a számára, hogy az évtizedeken át démonizált el-
lenzék képviselői hajlandók és képesek is a fehér asztalnál történő tárgyalásra,
és nem kívánják az ellenfél teljes lesöprését. Feltehetően a konszolidáció igé-
nye mondatta ugyanekkor Horváthtal, hogy „a jövőben számítanunk kell a
balról történő ellenzéki ellenséges fellépésre is, tehát nyitottnak kell lennünk
minden irányban”.94

Az 1989. február 6-i értekezleten már megjelentek a májusi miniszteri elő-
terjesztés előkészítésének elemei. Horváth kifejtette: „A helyzet több szem-
pontból is problematikus. Nemcsak az történt az elmúlt félévben, hogy el-
lenségeink legalitást nyertek, hanem ma ők jelölik ki a »tájékozódási
pontokat« azon a terepen, ami nem az övék. Ma egy céltudatosan a hatalom

48

lyükön hozzák létre a későbbi „koalíciós”

pártok alapszervezeteit, amelyekkel majd

„népfrontot” alkotnak. A későbbi „sza -

lámitaktikát” megalapozó módszert a

Komintern pártiskoláján sulykolásszerű-

en oktatták az emigráns kommunista

funkcionáriusoknak. Részleteiben lásd

Ungváry (2002), további irodalmi hivat-

kozásokkal.

92 ÁBTL ÁBMHT 294. d. 6. sz. heti tájé-

koztató, 176.

93 ÁBTL 1.11.1 58. d. 5. 1989. január 9-i

parancsnoki értekezlet.

94 Uo.
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irányába mozgó ellenséggel van dolgunk és a kérdések egyre bonyolultabbá
válnak. Adott a közös terep, ahol mi, a párt [és] a társadalmi szervek is mo-
zognak, és ahol helyenként egymásnak ellentmondó nyilatkozatok hangza-
nak el, de orientációt az állambiztonsági munkát illetően nem kapunk.
Ugyanakkor mi, mint a hatalom védelmének egyik szerve, nem engedhetjük
meg magunknak, hogy tétlenül szemlélődjünk, hogy ne lépjünk, de tétovák a
lépéseink. És valóban baj lehet abból, ha ez a szervezet elkezd önállóan mo-
zogni és cselekedni.

Tehát nem önállósodni kell, hanem abból kiindulni, hogy »az utolsó pa-
rancs van érvényben«, az a feladatunk, hogy az alternatív szervezetekben lé-
vő ellenséggel operatív pozícióink révén továbbra is kontaktusban maradjunk.

Operatív pozícióinkat, a megerősítés mellett bővíteni és mozgékonyabbá
kell tenni, hogy – igény szerint – befolyást tudjunk gyakorolni a végpon -
tokon. Jól felkészített, viszonylag stabil hálózatra és rugalmas hálózati mun-
kára van szükség. […]” Horváth figyelmeztetett a nagyfokú dekonspirációs
veszélyre is: „Ennek kivédése érdekében az alternatív szervezetekben dolgo-
zó hálózati személyek magatartási vonalát egyéniesíteni kell, alkalmasságuk
és lehetőségeik figyelembe vételével. […]

Operatív pozíciókkal kell rendelkeznünk mindenütt, ahol ellenséges te-
vékenységet folytató személy dolgozik, és kapcsolatot kell létesítenünk azok-
kal az újságírókkal is, akik pozitív vonatkozásban felhasználhatók, akikre
építhetünk. Az utóbbi vonatkozásában meg kell vizsgálni a »menedzselés«
lehetőségét. A cél az lenne, hogy olyan újságírói kapcsolatkörrel rendelkez-
zünk – lehetőség szerint minden jelentősebb sajtóorgánumnál – , akiket a
megfelelő információkkal ellátva a maga területén sikerhez juttatunk, és akik
alkalmasak az általunk megjelölt témákban a kívánt politikai hatású cikk vagy
egyéb írás megjelentetésére.95 Ehhez természetesen az állambiztonsági szol-
gálatnak olyan felhatalmazást, illetve bizalmat kellene kapnia, hogy újság-
írók menedzselésével, a nyilvánosság eszközét is felhasználva erősítse politi-
kaszolgálati szerepét (körülhatárolva, milyen jellegű, milyen súlyú és szintű
kérdésekben). Az e vonatkozásban szóba jöhető újságírók felmérését el kell
végezni.”96

Figyelemre méltó Horváth 1989.
június 5-i felszólalása, amelyből ki-
érezhető a végjáték előszele, de érzé-
kelhető az is, hogy még ekkor sem
merült fel benne az események erősza-
kos befolyásolásának lehetősége – erre
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95 Ezek szerint még tehát nem rendelkez-

tek mindenütt megfelelő hálózattal.

96 ÁBTL 1.11.1 58. d. Emlékeztető az

1989. február 6-i parancsnoki értekez-

letről.
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ugyanis objektív okokból nem látott módot. Sokkal inkább tetten érhető sza-
vaiban az állambiztonságon belül eluralkodott tehetetlenség és kétségbe-
esettség, valamint hogy megpróbál az egyetlen szalmaszálba, a manipulálás-
ba kapaszkodni: „Az MSZMP által kezdeményezett demokratikus társadalmi
átalakulást természetesen csak kellő informáltság birtokában tudjuk elősegí-
teni, ezért az információszerző munka elsődleges fontosságú. […Az legyen a
mérce,] hogy mennyire tudjuk segíteni az átmenet robbanásmentes »leve-
zénylésének« folyamatát, az azt irányító pártot. […] A pártot segíteni kell,
hogy a választásokra minél alaposabban felkészülhessen, hogy a választási
harcot megnyerhesse. […] Nagy és fontos feladat, hogy a megtartás, a meg-
erősítés érdekében világossá tegyük a hálózati kontingens számára, hogy ha
valaha, akkor most teljes érdekazonosság fűz össze bennünket. Most tehetjük
a legtöbbet, hogy a jogállamiságba való demokratikus átmenet békés körül-
mények között, az MSZMP vezetésével valósuljon meg. Ha nem így lesz, ak-
kor kell félni attól, hogy a titkok kikerülnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
»egy csónakban evezünk«. Ezért lényeges, hogy a hálózat velünk együtt moz-
duljon, hogy az információszerzés mellett olyan pozícióba hozza magát, ahol
van, hogy az adott szervezeten belül segíthesse ennek az átmenetnek szélsőségektől
mentes megvalósulását. Mindebből következik, hogy a hálózati személy az ész-

szerűség határain belül irányításunkkal
kezdeményező szerepet, illetve egyéb
megbízatásokat vállalhat. Alapvető cél
ennek révén a szélsőséges elemeket
háttérbe szorítani e szerveződéseken
belül, és a hatásgyakorlás a szervezet
tevékenységére. […] Akiknél lehetősé-
get látunk pozícióba hozásra, befolyá-
solásra, azoknak adjunk többet, 2-3000
forinttal is.”97

Ebben az időszakban kezdte el az
újonnan kinevezett Pallagi Ferenc98

főcsoportfőnök a „megváltozott poli-
tikai, társadalmi” viszonyoknak meg
nem felelő BM-parancsok listáját ösz-
szeállítani. Alárendeltjeinek egy hóna-
pos határidőt adott az ilyen utasítások
összegyűjtésére. A III/III. vezetője ek-
koriban még igyekezett „szabotálni” a
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97 ÁBTL 1.11.1 58. d. 63. 1989. június 5-i

parancsnoki értekezlet jegyzőkönyve.

98 Pallagi Ferenc (1936–2008) 1957-ben

belépett a KISZ-be. 1959–1962 között a

Telefongyárban dolgozott mint szer-

számkészítő-technikus, 1961-ben a BM

hivatásos állományába is került. Innen

helyezték át a BM technikusi osztályára

műszerésznek. Nem teljesen érthető,

hogy a politikai kérdésekben viszonylag

visszafogott Pallagi miért választotta

mégis a BM-en belüli pártkarriert, első

„szakmai” állása a III/V. csoportfőnök

helyettesi posztja volt. 1989 áprilisában

nevezték ki III. főcsoportfőnöknek és a

belügyminiszter első helyettesének. A

Dunagate-botrány után lemondott, ha-

láláig nyugdíjasként élt.
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munkát: Horváth József a „gyorsított ütemben” elvégzett felülvizsgálatot is
egy-két év alatt gondolta teljesíteni.99 A szervezet ellenállására utalnak az
1989. június 26-i miniszteri értekezletre készült előterjesztés passzusai is, mi-
szerint hiba lenne, ha elhinnénk, hogy „van olyan módszer, amelynek segít-
ségével az apparátus máról holnapra az egypártrendszer politikai védőbás-
tyájából a törvények »szimpla« végrehajtójává és a pártoktól független
szakmai irányítójává válhat”.100

1989. június 20-án Benkő Ferenc101 ezredes a „baráti” szocialista országok
Budapesten akkreditált állambiztonsági tisztjeivel is közölte, hogy a több-
pártrendszer jellegű átalakulás eldöntött tény, valamint hogy a BM kikerül a
pártellenőrzés alól, és a korábbiakhoz képest sokkal nyíltabban fog működni.
Kiemelte még Mark Palmer amerikai követ a szélsőségeket pozitívan befo-
lyásoló magatartását, ami nyilvánvalóan burkolt és megnyugtató célú üzenet
volt az állambiztonságiaknak: az USA nem érdekelt a magyar viszonyok túl
gyors felborításában, és továbbra is partnernek tekinti a jelenlegi struktúrát.
Végül Benkő tájékoztatást adott arról is, hogy a magyar kormány a romániai
magyarüldözés miatt kénytelen volt július 14-én ratifikálni az ENSZ mene-
kültügyi egyezményét. A Stasi magyarországi informátorai aggodalommal tu-
dósítottak róla, hogy a belügyminisztériumi szobadíszek közül eltávolítják a
Lenin-szobrokat és a kommunista szimbólumok jelentős részét. 102

Az adatgyűjtő munkát legkésőbb 1989 nyarától az MSZMP-n belüli bal-
oldali ellenzékkel szemben is újraindították (ennek 1956 és 1968 között is
voltak komolyabb előzményei). A
III/III. regisztrálta a szeptember 28-án
a budapesti Vasas Sport Klub Fáy ut-
cai helységében megalakítani tervezett
Magyar Kommunista Párt rendezvé-
nyét, Strényi Ferenc103 pedig egy hó-
nappal később begyűjtette a katonai
elhárítás által fellelt Felhívás az MSZMP
tagjaihoz és Megszűnt-e az MSZMP
kezdetű röplapokat.

Az elbizonytalanodott állambizton-
sági tisztek sejthették, hogy az MSZMP
irányító tevékenységének megszűnése
és a pártvezetés hirtelen tapasztalható
érdektelensége egyúttal azt a veszélyt
is hordozza, hogy az eddig felhasznált
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99 A Dunagate ügyről lásd Révész (2004–

2005). 

100 Révész (2003a), 43.

101 Benkő (Weisz) Ferenc (1942– ) 1968-tól

a kémelhárítás beosztottja, 1988–1990

között a III/II. csoportfőnökség (kémel-

hárítás) parancsnoka volt, ezt követően

nyugdíjazták.

102 BStU MfS, Abt.X., Nr. 9., 142–144.

Information des ungarischen Bruderor -

gans zur gegenwärtigen Lage in der

UVR.

103 Strényi Ferenc (1936– ) 1983 és 1990

között a katonai elhárítás csoportfőnöke,

ezt követően nyugállományban van.
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szervezetet minden további nélkül fel fogják áldozni a politikai változás oltárán.
Az 1989. szeptember 5-i parancsnoki értekezleten ezt pontosan artikulálták
is: „[…] generális kérdésként élesen fogalmazódott meg a csoportfőnökség
jövőbeli tevékenységének, a BBSZ [belbiztonsági szolgálat] legitimálhatósá-
gának kérdése. Többek véleményeként hangzott el, hogy a társadalomhoz
hasonlóan a Szolgálat is válságban van. Az állomány – különösen a belső el-
hárításánál – jövőjét illetően bizonytalan, sőt, olyan vélemények is hallhatók,
hogy »a belső elhárítás fel lesz áldozva a politika oltárán«.”104 Mint később
kiderült, ebben nem tévedtek.

A III. Főcsoportfőnökség egyes csoportfőnökségei még ebben az időszak-
ban is fáziskésésben voltak. A hírszerzés (III/I. csoportfőnökség) – munkájá-
nak jellegzetessége és tagjainak átlagosnál magasabb műveltsége, valamint a
rendszeres nyugati utak következtében – már jóval korábban elszakadt az ideo-
lógiai megkötöttségektől. Kevésbé volt elmondható ez a kémelhárítás (III/II.
csoportfőnökség) és a katonai elhárítás (III/IV. csoportfőnökség) állományá-
ról, de a belső elhárítással összehasonlítva ők is jóval ideoló gia men te sebben
működtek – köszönhetően annak, hogy tevékenységük alapvetően profesz -
szionális munkát igényelt, nem pedig bizonyos nézetek üldözését. A véle-
ménykülönbségekre példa a KGB-vel kötött államközi szerződés felülvizsgá-
lata és új szerződés kötése. A kérdés 1989-ben merült fel. A hírszerzés
vezetője, Bogye János vezérőrnagy éles hangon tiltakozott a dolog ellen, el-
sősorban azért, mert vitatta, hogy a leköszönő kormánynak a politikai válto-
zások küszöbén egyáltalán joga van ilyen intézkedésre (más, szakmai és jogi,
valamint politikai érveket is felsorolt). Kijelentése már önmagában is az új,
demokratikus kormány melletti politikai gesztusként értékelhető. Visszafo-
gottabban ugyan, de Bogye álláspontjához csatlakozott a katonai elhárítás és
a kémelhárítás vezetése is. Horváth József viszont csupán a hatályos törvé-
nyek betartására hívta fel a figyelmet, de utalt rá, hogy 1989-ben már készí-
tettek ötéves perspektivikus tervet az együttműködésről, amelyben többek

között az egyházi központok elleni
munkát is lefektették.105 Ilyen ötéves
perspektivikus tervekkel persze a hír-
szerzés is rendelkezett (és feltehetően
a többi csoportfőnökség is), de egyi-
kük sem hivatkozott rá, mivel a KGB-
vel kötött megállapodásokat nem érté-
kelték örök életűnek.
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104 ÁBTL 1.11.1 58. d. Emlékeztető az

1989. szeptember 5-i parancsnoki érte-

kezletről, 106.

105 A kérdésről lásd Krahulcsán Zsolt: KGB

és III. Főcsoportfőnökség: egy kapcsolat

vége… (?). Betekintő, 2007/4. 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00004/

krahulcsan_zsolt.htm
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A november 6-i csoportfőnöki értekezletet Horváth már a koalíciós kor-
mányzásra való felkészülés és átállás jegyében tartotta: „[…] tudatosítani kell,
hogy a többpártrendszer viszonyai között is szüksége van a legitim kormány-
zatnak a hatalmi funkciók gyakorlásához titkosszolgálati információkra, az azt
szolgáltató szervezetre, illetve annak szakemberállományára. Ezért, ilyen ér-
telemben egy létrejövő koalíciós kormány nem jelenthet alapvető egziszten-
ciális problémát, bár a vezetői szinteken kisebb mozgás elképzelhető. Várha-
tó az is, hogy a koalíciós kormányzatot az MDF–MSZP dominanciája fogja
jellemezni. […] Érdekünk fűződik ahhoz is, hogy lehetőség szerint biztosítsuk
a Szolgálat teljes pártsemlegességét, azaz a szolgálati viszony zárja ki a párthoz
tartozást. Ahhoz, hogy semlegességünk és objektivitásunk társadalmilag biz-
tosított és megalapozottan elfogadott legyen, ezt az áldozatot meg kell hozni.

Rendkívül nehéz és bonyolult viszonyok között dolgozunk, de a stressz-
helyzet elkerülése érdekében szokjunk hozzá, mert a többpártrendszer viszo-
nyai között ez lesz a természetes. Lényeges, hogy saját eszközeinkkel segít-
sük elő, hogy az operatív helyzet a konszolidáció felé mozduljon, mert a
politikai vezetés jelenleg sajnos nem tud kellő súlyú hatást gyakorolni a tár-
sadalmi folyamatokra. […] A jó pozícióban lévő, jól dolgozó hálózati szemé-
lyek részesüljenek magasabb összegű dotációban.”106

Figyelemre méltó, hogy egy alkalommal sem merült fel az ellenzékkel
szembeni keményebb fellépés vagy az MSZMP baloldali szárnyának támo-
gatása. Ez arra utal, hogy Horváth és a III. Főcsoportfőnökség nagyon pon-
tosan ismerte a politikai erőviszonyokat, és reális következtetéseket vont le
belőlük. A változások jeleként a BM-en belül elrendelték az „elvtárs” meg-
szólítás törlését. Horváth József és a III/III. belső levelezésében az „úr” meg-
szólítás először 1989. november 9-én fordult elő.

Az 1989. november 21-i siófoki parancsnoki értekezleten Horváth meg-
kísérelte felvázolni az ország politikai jövőképét: „Az egyik [lehetőség] a plu-
ralista, szocialista, demokratikus szocialista variáció, a második a polgári de-
mokrácia, és a harmadik lehetőség egy sajátosan magyar út, amelynek
tartalmáról jelenleg is viták folynak. […] Ezt a küzdelmet alapvetően az
MSZP-től jobbra álló politikai erők túlsúlya jellemzi, ami nem is alapvetően
létszámokban, hanem hangerőben, a mindent tagadásban, erőteljes, helyen-
ként demagógiával is párosuló érdekartikulációban nyilvánul meg, amellyel
gyakorlatilag uralják a politikai tere-
pet. Ezek azok az erők, akiket egy év-
vel ezelőtt még ellenzéki személyek-
ként, csoportokként emlegettünk.
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Ugyanakkor az MSZMP széthullásával a baloldal erői nem rendelkeznek
centrummal, tehát fontos lenne, hogy a következő időszakban egy baloldali
ellensúly is képződjön. […] Az országban lényegében hatalmi vákuum alakult
ki, mely a gazdasági összeomlás veszélyével is párosul. A helyzetet nehezíti,
hogy a társadalom minden szférája reális, de a jelen viszonyok között teljes
körűen kielégíthetetlen költségvetési igényekkel, követelésekkel lép fel. A
kérdés csak az, hogy a politikai pártok, a tömegek megnyeréséért folytatott
harcban önmérsékletet tanúsítva a konszenzust keresik-e a válság megoldá-
sára, vagy a demagógiát fokozva azt tovább mélyítik. […] Nagyon lényeges,
hogy mi ezt a helyzetet hogyan tudjuk feldolgozni, s a negatív elemeket pozitív cse-
lekvésekkel, helyes munkairánnyal felváltani.

Az iránymutatást, a kiindulási alapot magunknak kell megtalálni, és ha né-
hány tájékozódási pont megvan, az állománynak is az alapján kell eligazítást
tartani. A mai helyzetben a stabil belső rendért dolgozó szerveknek kell első-
nek mozdulni, ha kell, »saját hajunknál fogva« kimozdítani önmagunkat.” 107

Ezután Horváth leszögezte, hogy a korábbi pártirányítás, bárki kerül is
hatalomra, meg fog szűnni: „Alapkérdés, hogy elveszítsünk illúziónkat az iránt,
hogy mindenre eligazítást, utasítást fogunk kapni”, majd arra tért át, hogy mire
számíthatnak a jövőben: 

„Igazi támadási célpont a szolgálaton belül a belbiztonságért felelős cso-
portfőnökség, mert úgy ítélik meg, hogy ez a szerv volt az, amelyik a pártál-
lam viszonyai között az élen haladt a hatalom igényeinek kiszolgálásában.
Egy téves feltételezés alapján azt képzelik, hogy szerepe azonos volt azzal,
mint ami az 1950–53-as években volt. Tehát nem ismerik a biztonsági szol-
gálat alaptevékenységét, annak jellegét, társadalmi funkcióját. Ebből adódik,
hogy néhány, az ötvenes években elkövetett súlyos törvénysértés, majd ké-
sőbb a sokkal kisebb súlyúak vitték oda a társadalmat, ahol jelenleg van.
Mindez a társadalom egy részénél úgy jelenik meg, hogy »mi vagyunk a bű-
nösök«. Ezt a szituációt nagyon reálisan kell látni, mert ebből következik, hogy en-
nek a szervezetnek saját legitimitásáért a következő időszakban meg kell küzdeni.”

Horváth József ekkor nyíltan azt is kimondta, hogy a szolgálat működésé-
nek valójában nincs meg a törvényi háttere, de ebből nem azt a következte-

tést vonta le, hogy a megfigyeléseket
meg kell szüntetni, hanem csupán azt,
hogy dokumentálásuk nem szükséges:
„[…] nekünk is egy sor eddig követett
elvet meg kell változtatnunk. Ilyen a
totalitás elve, amelyet ugyan harminc
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éve próbálunk elvetni, de a valóságban ettől – működési rendünk, szerveze-
ti felépítésünk miatt – nem tudunk megszabadulni. Jól példázza ezt az ifjú-
ságvédelem feladatkörének totális kezelése, amelyet a valóságban sohasem
tudtunk teljesíteni. […] működési rendünk a júniusi döntés alapján jelenleg is
olyan, hogy az eddig használt totális fogalmak, mint egyházi reakció elhárítás,
népgazdaságvédelem, kulturális területek védelme stb. ezek tartalom nélküli-
vé váltak, megszűntek.

[…] az átalakulás során, miközben elhagyunk totalitásokat, objektumokat,
osztályok elnevezését, aközben továbbra is működtetni kell minden meglévő
operatív pozíciónkat az elhárítási funkciónak megfelelően. Minden operatív
pozíciót meg kell tartani, méghozzá úgy, hogy ezeket […] az alkotmányos
rend védelmében, illetve a BTK-ba ütköző tevékenység időbeni felszínre ho-
zásában használjuk fel. […] A jövőben csak olyan jelentéseket kérünk és fo-
gadjunk el, amelyek a BTK-ba ütköző és büntetési tétellel fenyegetett tevé-
kenységről vagy annak gyanújáról szólnak.

Melléktermékként a politikai élet változásairól, a politikai élet sűrűsödé-
séről keletkező információkat is figyelemmel kell kísérni, hiszen ezek a hely-
zetek kiinduló pontjai lehetnek a társadalomellenes, az állam biztonságát ve-
szélyeztető bűncselekményeknek. […] Ezek azok az információk, amelyek
alapanyagát nem fogjuk bevarrni sem munka, sem ügydossziékba, hanem a
felhasználás után 3-6 hónappal megsemmisítésre kerülnek. [Kézzel: HELYES] 

A választások kapcsán: „[…] nem kell szégyenlősködnünk, mindenütt ott
kell lennünk. Tehát pártsemlegesek vagyunk, napi politikai harcokban nem
veszünk részt, de a napi politikai események jelzőrendszerét biztosítanunk és
működtetnünk kell. Csak úgy tudunk felelni a belső biztonságért, ha folya-
matosan érzékeljük, hogy azok a szélsőséges erők, amelyek a legálisan műkö-
dő pártokban húzódnak meg, hol tartanak, mit készítenek elő.

Ennélfogva – mivel az új hálózati szabályzat amúgy sem fog ilyen tiltást
tartalmazni – az egyes szervezetekben lévő hálózati személyeket lehetősé geik
függvényében ösztönözni kell arra, hogy igyekezzenek olyan funkciót elérni,
amelyből felülről van rálátás a szervezetre, és amelynél fogva adott esetben
az általunk az alkotmányos rend érdekében szükségesnek ítélt lépéseket a
szervezeten belül meg tudják tenni.

Azt is látnunk kell, hogy szervezetünk, de az egész társadalom jövője is
függ attól, hogy a jelenlegi háttérbe szorított és szétforgácsolódott baloldal
mennyire lesz képes ismét jelentős politikai erővé, a jövő szempontjából ki-
kristályosodási ponttá válni. Nekünk ezt a folyamatot lehetőségeink szerint –
de nem törvényellenes eszközökkel – támogatnunk, erősítenünk kell.”
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A szervezet jövőjére utalva húszszázalékos létszámcsökkentést tartott el-
képzelhetőnek, ami nem okozott volna zökkenőt, mert a helyek tíz százaléka
amúgy is betöltetlen, a másik tíz százalékot pedig a nyugdíjba vonulókkal tel-
jesíteni lehet.

Az értekezleten elhangzott az a kérdés, hogy van-e egyáltalán politikai
„igény jelenleg a BBSZ információira, ezeket ki fogadja és ezen túlmenően
mi az elképzelés a kezünkben tartott erő felhasználását illetően. Szükség lesz-e
ránk, tartunk-e vissza a szolgálattól elmenni szándékozókat? 

A konkrét igényt illetően a válasz igen. Minden hónapban folyamatelem-
ző jelentést terjesztünk fel és ez annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy
nem az MSZMP PB néhány tagja kapja, hanem az ideiglenes köztársasági el-
nök, a miniszterelnök, az államminiszter és az érintett szakminiszterek. Te-
hát igény van, de a jelentések szervezet semlegesek. Ez azt jelenti, hogy bár-
melyik pártról, szervezetről csak azt írjuk le, amit tevékenysége a politikai
életben mutat, de nem írjuk le, hogy melyikkel szimpatizálunk. Helyzetet
mutatunk be az ország vezetésének és a jövőben is ezt fogjuk csinálni.

Az, hogy van-e a szolgálatnak »gazdája«, kell-e, lesz-e, olyan kérdés,
amelyre csak azt lehet válaszolni, hogy olyan »gazdára« nincs szüksége a
Szolgálatnak, amelyik majd esetleg megint a törvényeken kívül, azokon felül
akar igényeket sugározni a szervezet felé.

Gyakorlatilag – kivéve az utóbbi egy-háromnegyed évet – mindig az igé-
nyekre voltunk ráhangolva. Ez most szerencsére megszűnt, és érdekes mó-
don ennek ellenére a szervezet dolgozik.”

Az utóbbi bekezdés annak nyílt beismerése, hogy az állambiztonság egy
lépést sem tehetett pártutasítás és pártirányítás nélkül, és Horváth maga is
meglepődve tapasztalja, hogy szervezete ezek nélkül is életképes. 

A III/III. vezetője utoljára 1989. december 8-án adott eligazítást a megyék
állambiztonsági vezetőinek. Ebben az önkritika mellett nem tudta véka alá
rejteni mély csalódottságát: „A Kelet-Európában és hazánkban zajló változá-
sok elméleti megválaszolására bár történtek kísérletek, de – mivel a folyama-
tok még ma is zajlanak – végleges választ nem lehet adni. Az azonban biztos,
hogy a szocializmusnak nevezett eddigi berendezkedés csődbe jutott [kiemelés – U.
K.], az élre került emberek építgették saját szocializmusukat, és közben a po-
litikai ellenfeleik elleni harcban bennünket használtak fel eszközként. Bár mi
láttuk közben, hogy valami nem stimmel, de mégis voltak olyan cselekedete-
ink, amelyek objektíve nem használtak senkinek.

A társadalomban jelentős erők csoportosulnak az átmenet békés megvaló-
sítására, melynek végeredményeként a demokratikus szocializmus értékei is
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érvényre juthatnak. Ha az átmenet végére csak a polgári demokrácia értékei
érvényesülnek, akkor a Szolgálat mai tagjainak nagy valószínűséggel más
munka után kell néznie. Alapvető, hogy a szolgálat tagjai lássák a fő vonula-
tokat, és ne vesszenek el a napi politizálás részleteiben, a gyakran megnyilvá-
nuló szélsőségekben.

A BBSZ fő feladata az Alkotmány védelme, a hatályos BTK szerint bün-
tetendő cselekmények feltárása, bizonyítása, üldözése.

Fel kell deríteni a pártok ernyői alá vonuló alkotmányellenes erőket, ami
nem a pártok tevékenységének akadályozását, felderítését jelenti.

Ennek érdekében élni kell minden politikai erő együttműködési szándé-
kával. Lényeges, hogy az együttműködésbe bevont szervezeteket egymás
előtt ne próbáljuk meg lejáratni, egymás ellen hangolni. Az együttműködés
során természetszerűleg vetődik fel a múlt iránti felelősségünk. A fő irány az
legyen, hogy a fő »felelős« a rendszer maga, amelyben az egy párt, egy ideo -
lógia, egy személy volt a mérték.”108

Bár az iratok szelektív megsemmisítése már korábban is zajlott, Horváth
József október 16-án az „operatív helyzetre” hivatkozva kért engedélyt az ál-
lambiztonsági iratok széles körének megsemmisítésére. Javaslatát minden jel
szerint csak november végére fogadhatták el, erre utal, hogy a december 8-i
tájékoztatón erre részletesen kitért. „A szolgálat korábbi, a totalitást magában
hordozó stílusa ma már nem járható. A különböző ügyekben keletkezett ér-
tékkel nem bíró, indokolatlanul hozzánk került, bürokráciát növelő iratokat
tehát – kellő differenciálással, kapkodás nélkül – meg kell semmisíteni.

Így a vonal, objektum, munka- vagy ügydossziékban csak és kizárólag az Al-
kotmányba, vagy a BTK-ba ütköztethető cselekményekre vonatkozó, illetve az
ezeket előre vetítő információkat szabad megőrizni, a többit meg kell semmi-
síteni. A »B« dossziéban csak a beszervezési javaslat, az együttműködési nyi-
latkozat, a nyugták és – ha van – a kiképzési javaslat maradjanak.

Az »F« [Figyelő] dossziékat a megsemmisítéskor úgy kell kezelni, hogy az
esetleg felmerülő rehabilitációs igényekhez információkat tudjunk szolgál-
tatni.

[…] Hazánkban a változások nyugodtabban zajlanak, mint Kelet-Európa
más országaiban. Ezért nincs ok a kapkodásra, a hisztérikus sietségre. Úgy íté-
lem meg, hogy a társadalom józanabb
erői meggátolják a teljes jobbra sodró-
dást. Ez a feltétele annak, hogy mun-
kánk újra gondolásával, a szervezeti és
infrastrukturális feltételek kialakításával
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szolgálatunk és annak tagjai számára lehetővé válik, hogy a jogállamiságban –
ha nem kis vívódások árán is – megtaláljuk a helyünket.”109

Horváth utolsó komolyabb helyzetértékelése az iratmegsemmisítések
csúcspontján, 1989. december 20-án kelt. Összefoglalójának zárómondata so-
katmondó: „A kialakult helyzetben a Belső Biztonsági Szolgálat fő feladata
már nem a békés átmenet elősegítése, hanem csak a társadalmi robbanás, az
összeomlás elkerülésének támogatása lehet.”110 Az állambiztonság belső kom-
munikációjában tehát fel sem merült, hogy képesek lennének irányítani a
rendszerváltozás folyamatát. Minden bizonnyal csak a későbbi történések
tükrében, visszapillantva tűnhet úgy, hogy a belső elhárítás kézben tartotta
az eseményeket. Horváth és társai ezt az 1989-es év fordulóján egyáltalán
nem így érezték.

Az utókor szerencséjére az iratmegsemmisítés csak töredékesen sikerül-
hetett. A rendelkezésre álló rövid időben elsősorban csak az operatív tisztek
páncélszekrényeiben elfekvő élő iratok, valamint a „B” dossziék jelentős ré-
szének lezúzására volt lehetőség.111 Horváth félelmei, hogy polgári demok-
ratikus átalakulás esetén a szolgálat tagjainak más munka után kell néznie,
csak részben váltak valóra. A III/III-asok csekélyebb, de idővel növekvő ré-
szét a III/II. csoportfőnökségből átalakult NBH foglalkoztatta tovább. Sokan
nyugdíjba mentek, mások őrző-védő cégeknél, illetve az üzleti szférában he-
lyezkedtek el. Az egyetlen kérdés, ahol Horváth koncepciója teljes csődöt
mondott, a felelősség megállapítása volt: az állampárt felelősségének megál-
lapítása helyett hamarosan szinte teljes politikai konszenzus alakult ki arról,
hogy a „bűnbak” az állambiztonság. A volt állambiztonsági tisztek és belügyes
segítőik csupán azt tudták elérni, hogy a parlamenti Dunagate-bizottság tag-
jaival és a közvéleménnyel elhitették: a szinte teljes körű iratmegsemmisíté-
sek miatt az igazság kideríthetetlen, ezért jobb nem piszkálni azt a kérdést,
mit is művelt a III/III. csoportfőnökség. Az új parlamentben helyet foglaló
korábbi ügynökeikben nem csalódtak. Semmilyen adat nincs arra, hogy az ál-
lambiztonság 1990 után is manipulálta volna leszerelt ügynökeit, de erre nem

is volt szükség: az érintettek túlnyomó
többsége szégyellte, hogy bizonyos
ideig a titkosrendőrségnek dolgozott,
és ezért mindent megtett az iratnyilvá-
nosság megakadályozásáért. Bár ma
sem tudjuk pontosan, hogy az első or-
szággyűlésben hány hálózati személy
foglalt helyet, az eddigi információk is
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elborzasztóak: huszonöt személy, köztük a parlament korelnöke, a parlament
két alelnöke, egy frakcióvezető, egy bizottsági elnök, az Interparlamentáris
Unió elnöke, két miniszter, két államtitkár, egy nagykövet, a nemzetbizton-
sági bizottság négy tagja esetében egyértelmű, hogy 1945 és 1990 között
hosszabb-rövidebb időre beszervezte őket az állambiztonság. Ez a felsorolás
nem tartalmazza a hírszerzés, a katonai elhárítás és a katonai hírszerzés által
beszervezetteket, az ő ügynökazonosítóik ugyanis nem kerültek át a levéltárba.
A gyanú több közjogi méltóság esetében megalapozottnak nevezhető.112

UTÓSZÓ

Az előzőkben ismertetett jelentésekben számtalanszor szerepel a „sajátos” és
a „bonyolult” kifejezés. Gyakori előfordulásuk a szovjet impériumon belül
jellemző tünet volt. Akkor használták, amikor politikai okokból nem lehetett
néven nevezni a dolgokat. Szovjet háborús visszaemlékezések például ezek-
kel a szavakkal írták körül a német ellentámadások sikereit („a helyzet bo-
nyolultabbá vált” – azaz a szovjet csapatok hatalmas veszteséget szenvedtek).
Az állambiztonság vezetői mindenki másnál jobban tudhatták, hogy a rend-
szer a végét járja, de nem mondhatták ki nyíltan, mert lojalitásuk kérdőjele-
ződött volna meg. Csak akkor merészkedtek el idáig, amikor a pártvezetés
már nyíltan elismerte, hogy csődöt mondott.

Az állambiztonság lojalitása nem volt véletlen. 1956 előtt a pártvezetésnek
súlyos terhet jelentett az ÁVH „avantgardizmusa”, amelyet Péter Gábor és
társai letartóztatásával sem sikerült teljesen megtörni. Az 1956 után visszahívott
ávéhások öntörvényűségével addig nem volt gond, amíg Kádár szükségesnek
tartotta a politikai terror agresszív alkalmazását. Abban a pillanatban azon-
ban, amikor erre már nem volt szükség, elbocsátotta a túlságosan „baloldali”,
azaz sztálinista kádereket.113 Az 1962-es elbocsátási hullám az érintettek ré-
széről semmilyen ellenakcióval nem járt – igaz, a „Párt” civil állásokban is
gondoskodott „hű katonáiról”. „Avant gardizmusra” ettől kezdve azért sem
volt esély, mert az állambiztonság sok
ponton stabilan be volt építve a pártál-
lam szerkezetébe. Működésüket a vég-
rehajtás minden szintjén egyértelműen
a helyi pártszerv irányította. Az üzemi
párttitkár, a vidéki kisváros első titká-
ra, a megyei első titkár, illetve a me-
gyei adminisztratív osztályvezető vagy
a Budapestről vidékre küldött instruk-
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112 A kérdésről lásd Ilkei Csaba:

http://internetfigyelo.wordpress.com/20

10/03/11/az-atmentett-allambiztonsagi-

mult-a-behalozott-elso-szabadon-valasz

tott-magyar-orszaggyules/.

113 Elbocsátott légió? A BM állambiztonsá-

gi testületének személyi állománya 1956–

1963. Rendészeti Szemle, 2006.10.  3–33.

A
 B

E
L

Ü
G

Y
É

S
A

V
Á

L
SÁ

G
JE

L
E

N
SÉ

G
E

K

KÁDÁRIZMUS átereszek

02_Ungvary.qxp:evkonyv2008  2/26/11  5:28 PM  Oldal 59



tor mind a helyi állambiztonsági szerv mellé- és fölérendelt hatóságaként is
működött, akikkel a gyakorlati intézkedések részleteit is egyeztetni kellett.
A mindenkori pártszerv akaratának kipuhatolása minden államvédelmi tiszt
rutinfeladatának számított. Ennek köszönhetően fel sem merülhetett, hogy
az állambiztonság önállósítsa magát.

Meglepőnek tűnhet, hogy a BM vezetői a valóságosnál negatívabb képet
adtak magukról. A már említett 1989. június 26-i előterjesztés azon megálla-
pítása, hogy nincs olyan módszer, amelynek segítségével az apparátus „máról
holnapra” az egypártrendszer politikai bástyájából a törvények szimpla
végrehajtójává válna, többszörösen is tévesnek bizonyult. Ehhez ugyanis sem-
milyen módszerre sem volt szükség: az apparátus túlnyomó többsége hiva-
talnokként viselkedett, és zökkenőmentesen alkalmazkodott az új játéksza-
bályokhoz. Erre utal, hogy a különféle munkabeszámolókban csak ritkán
alkalmaztak súlyosan negatív kifejezéseket a „változások” szóval körülírt fo-
lyamatok értékelésére, leszámítva a „válság” szó gyakori használatát. A hely-
zetet általában az operatív körülmények változásaként, de nem egyfajta eg-
zisztenciális vagy politikai katasztrófaként írták le.114 Hozzá kell tennem: a
rendszerváltás nem nekik okozott egzisztenciális törést. A mindenhatónak
vélt állambiztonság minden jel szerint egyre tehetetlenebbül, de a minden-
kori politikai megrendelő elvárásainak megfelelően végezte dolgát. Abban,
ami a feladata lett volna, nevezetesen a közvélemény és az ellenzéki szerve-
zetek manipulálása, szinte teljes csődöt mondott. Ennek nem szakmai okai

voltak: rendőri és állambiztonsági esz-
közökkel a helyzet már nem volt ke-
zelhető.
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